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~ Ε6ρα0ε6θη διd τοiί Ζαππείου βρα6είου ύπΟ τυϊί έ1' Παρισίοις 

Συλλόγου πρδς ένίσχvσιν τώ1' ~Ελληνικών σπουδών. 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ 

ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΒΥΖΑΝτΙΝΟΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 

ΜΕΡΟΣ Β' 

ΒΑΣΙΛΕlιΝ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΤΩΝ ΓΑΜΟΙ' 

Έν τψ πρώτcρ μέρει τfjς μετα χείρας μελέτης ώμιλήσαμεν περl τών 

λα'ίκώv γάμων κατα toU; ΒυζαντινοUς χρόνους. ~Εξετάσωμεν νϋν τα κατα 
' β λ ' \ \ ' τους ασι ικους και πριγκιπικους τοιουτους. 

Μία τών φροντίδων του παλατίου fιτο καl ή Εξεύρεσις νύμφης διU τΟν 

βασιλέα 11 τΟν διάδοχον. Τα προσόντα, τα όποία /iπρεπε να κοσμώσι την 

μέλλουσαν Αύγούσταν δΕν ήσαν μόνον ή εύγένεια τfις καταγωγfiς, f\τις 

παρετηρείτο, &φ ~ ης μάλιστα Εποχf}ς ή βασιλεία εγένετο κληρονομική, dH.d 
καl ή παρ-θ-ενία καl τΟ κάλλος τού σώματος. Οϋτω Θεοδόσιος δ Β' ηitελε 

1 Περi βασιλικών καl πριγκιπικών γάμων πληροφορίαι εϋρψ'ται κατεσπαρμέναι 

ε,, τοίς Εργοις τ&ν Βυζαντινών ίστορικ&ν καl χρονογράφων. 'Εκ τούτων εξαίρομεν τάς 

παρεχομένας α') ύπΟ τοϊi Θεοφυλάκτου Σιμοκάττου επ· εύκαιρίq. τοϋ γάμου τοϋ 

Μαυρικίου μετΟ: της 'fiυγατρΟς τοϋ Τιβερίου Κωνσταντίνας (σ. 57 καί 58 De Boor) καi β') 
ύπό Ι. Κ α ν τ α κ ο υ ζ η ν ο ϋ έν ταίς ίστορίαις του (2.585.588). Εlδικ&ς περi. τοϊi 'δέματος 
Εγραψαν Ο τε Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος ε" τfι έκ{}έσει της βασιλείου 

τάξεως (σ. 196-202, 207- 2L4, 879, 380, 505. 4 έξ. 632. 8. 14), ή περιγραφiι τοϋ όποίου 
δέν αποδίδει τα κατά πάντας τούς αl.ώνας συνη-&ιζόμενα, βραδύτερον δε και .iν μέρει 

ό Γ. Κωδινός (Περi των όφφικιαλίων σ. 86 έξ.107.108). Καt εtναι μSν &λη-&8ς Οτι 

ό τελευταίος οϋτος συγγραφεiις όμιλεί περl στέψεως (πλην τοϋ περl μελλονύμqιης 

δεσποίνης κεφαλαίου σ. 107. 108), δυνάμε-&α δμως νd προσαρμόσωμεν είς τΟ στεφά

νωμα μέρη της περιγραφfις, τά όποία, ως ό ίδιος παρατηρετ, ~απαραλλάκτως γί'\•εtαι 

καl έν τοίς γάμοις τών βασιλέων». 

'Εκ τών νεωτέρων περl τοϋ iJέματος έ.γραψαν ό J. Krause, Dίe Byzantiner 
des Mittelalters (σ. 175 έξ1 ό Α. R a nι b a u d, Empereurs et inιperatrices d'Orίent (εν 
τfι Revue desdeuxmondes τόμ. 103 (1891) σ. 831 έξ. 834. 835), δ J. Ebersolt έν 
τfι διατριβϊΊ του Mι§langes d'histoire et d'arcbι§ologίe byzantines Ι: Etude sur la νie 
pubJique et privee de la cour bjzantine d'apres le lίvre des Ceremonies et le traite 
des offiees καl δη εν τiρ γ' κεφαλαίφ τtρ έπιγραφομένφ couronnen1ent et mariage des 
imperatrices (Reνue de l'histoire des religions τόμ. 76 άρι{}-. 4 σ. 27- 33) καl σύντομα, 
κατό. τΟ περi ;:;fις βασιλείου πάλιν τάξεως τοϋ Πορφυρογεννήτου, ό Α. Pernice, 
Imperatrici Bizantine έν Studi Bizantini (1924) (publicazioni dell istittιto per l'Europa 
Orienta1e σ. 280 καl281). Πβ. καi Οσα Εγραψαν δ τε Π. Ροδοκανάκης εν τψ βιβλίφ 
του ή _βασίλισσα καί αί Βu'ςαντιναί ιiρχόνtισσαι σελ. 36 έξ. καi ό Φ. Φαρ μάς έ.ν τφ 

εQγφ του ό γάμος παρ' ~Ελλησι σελ. 64-67 καi. πολλαχού άλλαχού. 



4 Φ. Κουκουλέ~ Συμβολη εiς τΟ :rερi. τοϋ γάμου παριΙ Βυζα\•tινοίς κεφάλαιον. 

σύζυγον <<μόνον παρ\Jένον καl εϋπρεπεστάτην πάνυ», ώς τοιαύτην δ~ 8λαβε 

τfιν ~ΑΗηναfδα, τi]ν μετονομασ\Jείσαν Εύδοκίαν, 1 Κωνσταντίνος ό ΣΤ' συν

εζεύχ!}η τfιν έξ Άρμενιάκων καλλίστην Μαρίαν, ό Θεόφιλος την εvειδij Θεο

δώραν, Μιχαfιλ δ Γ' ηΊν ώραιοτάτην Εύδοκίαν, Λέων ό ΣΤ' τ1Ίν καλλίστην 

Θεσφανω καl Μανου1Ίλ ό ΚομνηνΟς την Εξόχου κάλλους Μαρίαν τfjς ~Αντιο

χείας. 2 Τόσον πολV μάλιστα ελαμβάνετο πολλάκις ύπ' Οψιν τΟ κάλλος UπΟ τοϋ 

άμέσως Ενδιαφερομένου γαμβροϋ, ffiστε χάρις εϊς αυτΟ κα'ι μόνον &νij.λθ·ον 

τΟ:ς βα-&μίδας τοU {}νόνου γυναίκες κατωτάτης κοινωνικής τάξεως, cΟς ή σύζυ

γος τοϋ Ίουστινιανοϋ Θεοδώρα και η του Ρωμανοϋ Θεοφανώ. 

<Η έκλογη της νύμφης έγίνετο ώς εξης 

Είδικοl άπεσταλμένοι διέτρεχον τΟ:.ς διαφόρους έπαρχίας τοϋ κράτους καl 

έκει μεταξit τών παρ{}·ένων έξέλεγον τΟ:.ς ώραιοτάτας (συμφώνως καποτε καl 

πρΟς τΟ:. έκ Κωνσταντινουπόλεως δο-&έντα μέτρα τοϋ σώματος καl τοϋ Uπο

δήματος), 3 ταύτας δΕ συνεΥ.έντρουv είς τΟ ΈερΟν παλάτιον, εν-&α κα'ι έγίνετο 

η έκλογή. 4 

ΔΕν πρέπει Ομως να μείνη τις μΕ ηΊν έντύπωσιν Οτι μόνον αύτΟ:. fισαν τΟ:. 

προσόντα τfjς μελλούσσς βασιλίσσης. Αϋτη επρεπε ·vO:. fχη καl την εόγένειαν 
τfjς καταγωγfjς, 5 ούχl δ~ Ciπαξ άναφέρονται γάμοι βασιλέων μετΟ:. -&uγα

τέρων ηγεμόνων ,ι; συγκλητικών, ί πατρικίων 8 11 καl Cίλλων ανωτέρων άξιω

ματούχων τοϋ κράτους. 

1 Ι. Μαλάλα, Χρονογρ, 353.3-356.8. Πασχάλιον ΧρονικΟν 577.15, Κ. 

Μανασσfj, Σύνοψις χρον. στίχ. 2629. 
1 Νικ. Χωνιάτου, Χρονικ. Διήγ. 151.12. 'Όρα καt Φ. Φαρμά, Ό γάμος 

παρ' "Ελλησι σ. 71 έξ. 
3 Cb. Loparev, Διήγησις περl τοϋ βίου καί τfjς πολιτείας τοU μακαρίου Φιλαρέτου 

(Βυζαντ. Χρονικ. 5.76.23). 'Ο τρόπος οiiτος της έκλογfjς τfjς βασιλικfjς νύμφης ανα

φέρεται και Εν ουκ Ολίγοις νεοελλψ·ικοίς παραμυ-&ίοις. 

• Ch. Loparev, "Εν{}' ιiν. 5.74.19, 76.4.23, 77.1.9.16 έξ. Λέοντ. Γραμμα τ. 

Χρονικ. 213. 8. 'Έπι&ι καi τΟν βίον ofiς ά.γίας Θεοδώρας έν \:V. R e g el, Analecta BJrzan
tinornssica σ. 3 καi Φ. Φαρ μά, Ό γό.μος παρ' UΕλλησι σ. 64. 71·73. Ό τοιοϋτος 
τρόπος tfις Εκλογfjς τfις νύμφης ήτο παλαιότερον Εν χρήσει καl εν •ίi Ρωσσικft αlιλft 

Α. R a m b a u cl, "Eνit' ιiν. σ. 832. Αί μt) έκλεγόμεναι ώς νύμφαι ιiπεστέλλοντο εiς τοiις 

οίκείους των πλούσια λαμβάνουσα ι δώρα, C b. L ο ρ a τ e ν, "Εν{}' &ν. σ. 77. 16. 
'Άννης Κομνηνfις, ΆλεξιΟ:ς 1.139.21. Κατα τΟν μεταγενέστερον Γ. Φραν

τζfιν, Χρον. 214.11 προσείχον κατα τοiις βασιλικοUς γάμους να μη εχrι t] νύμφη «τΟ 

ελαττον τοU γένουςb. 
6 Γ. Φραντζη, Χρον. 214.21. 
ί ΤΟν Νικηφόρον Βοτανειάτην χηρεύσανtα πολλαί Εζήτουν εtς γάμον ο:Ζωή τε ή 

τοϋ βασιλέως τοϋ Δούκα itυγάtηρ, παρdένος ούσα, καl τψ είδει εύπρεπής, ιiλλά καi τών 

συγκλητικών &υγαοέρες πολλαl. ώραν εχοuσαι γάμου». (Γ. Κ ε δ ρ η ν ο ίι, Σύνοψις 'ιστορ._ 

2.738.7), Θεοδόσιος δ' ό uίΟς τοU Μαυρικίου συνεξεύχ{}η τiιν {)υγατέρα τοϋ συγκλητικού 
Γερμανοϋ, (Θεοφυλάκτου Σιμοκάττου, <Ιστορίαι 291.5. (De Boor)). 

8 Ή Πουλχερία έζήτει σύζυγον διό τΟν &δελφόν της Θεοδόσιον μεταξiι πολλών 

Φ. Κουκουλέ- Συμβολη εtς τΟ περl tοίι γάμου παρά Βυζαντ~νοίς κεφάλαιον. 5 

ΤαίJτα ώς πρΟς tO"Uς Ciνδρας. Αί πριγκίπισσαι έλάμβανον ώς συζύγους 
πρίγκιπας, εi1γενών παίδας, στρατηγοiJς 1 η (iλλους Ciνδρας ίκανούς, ύπ0 τ00ν 
οίκείων δκλεγομένους, είς αUς, πρΟς έξύψωσιν τfjς κοινωνικής των -&έσεως, 
πρΟ τοίi γάμου, άπενέμοντο διάφοροι τίτλοι ώς λ. χ. ό τοϋ κ α ίσα ρ ο ς, 2 

δεσπότου, 3 κουροπαλάτου, 4 μεγάλου κοντοσταύλου, 5 δου

κ0ς6 κ. τ. λ. 7 

ΔΕν πρέπει δΕ να παρασιωπήσωμεν Οτι εχομεν καl παραδείγματα πριγ
κιπισσών, αϊτινες, παραβλέπουσαι την καταγωγήν, τα άξιώματα καΙ. ταUς 
τίτλους, &πέβλεπον εις τΟ κάλλος μόνον του μέλλοντος συζύγου ώς λ. χ. τΟ 
τijς ι~uγατρος 'Αλεξίου Α'. του Κομνηνού Θεοδώρας, f\τις συνεζεύχι'Jη τον ΕΚ 
Φι.λαδελφείας Κωνσταντίνον τΟν ~Άγγελον «δς γένους ούκ fιν εύπαρύφοu 
πάνυ καl εύγενοUς, εU δ~ Εχων τfjς σωματικής φυfjς κάπt τοϋ προσώπου λει

μώνα κάλλους κηπεύων ::r 8
. 

Καl αύτα μΕν εγίνοντο, προκειμένου να εUρε{}fι νύμφη η γαμβρΌς έκ 
τών εντΟς τοϋ κράτους διαβιούντων, ή λάμψις Ομως τfjς Βυζαντινής αύλης 
r1το τοιαύτη, άSστε, <lμα οί εξω-θεν ήγεμόνες έπληροφοροϋντο Οτι έν Βυζαν
τίφ ύπfjρχον βασιλικοl γαμβροl 11 πριγκίπισσαι, εσπευδον &μέσως να Uποβά
λωσι τας προτάσεις των 9 δια γραμμάτων η απεσταλμένων, άποκρισια-

παρθένων "&υγατέρων πατρικίων καl Εξ αίματος βασιλικού~ (Ι. Μα λάλα, Χρονογρ. 
352.16), Κωνσταντίνος δ' ό υ'ιΟς του 'Ηρακλείου έλαβε σύζυγον Γρηγορίαν τiιν 'f'Ιυγατέρα 
τοϋ πατρικίου Νικt]τα (Ν ικη φ όρο υ Κω ν στ αν τ ι ν ο υπό λ ε ως, Ίστορία σύνοομος 9.6) 
καl ό Μαυρίκιος συνfjψε πρΟς γάμον τΟν υ10ν Θεοδόσιον μέ την itυγαtέρα τοϊi πατρι· 
κίου Γερμανοϋ (Θεοφάνους, Χρονογρ. 284.1). 

r <Q βασιλεUς Τιβέριος συνέζευξε τήν {}υγατέρα του Χαριτω μέ τΟν στρατηγΟν 
ΓερμανΟν (Θεοφάνους, Χρονογρ. 252.3), ό Μαυρίκιος τ't)ν &.δελφήν του Γορδίαν 
Εδωκt\' εtς γάμο ν πρΟς τΟν στρατηγΟν ΦιλιππικΟν (Θ ε ο φ ά '\'ο υ ς, Χρο\'ογρ. 253.26) 
ό 'Ασταύασδος, 'Αρμένιος στρατηγΟς τών 'Αρμενιάκων, συνεζεύχ-θη "Άνναν τfιν 
-&υγατέρα Λέοντος τοίi 'Ισαύρου (Θεοφάνους, Χρονογρ. 386.18, 395.11) καt ή σύζυ· 
γος τοϊί Θεοφίλου Θεοδώρα έ'δωκεν εκ τών αδελφών οης τi}ν μέν Σοφίαν είς τΟν μάγι· 
στρον ΚωνσταντίνοΥ τΟν Βαβοίιτζικον, τi}ν δέ Είρήνην είς τΟν πατρίκιον Σέργιον (Γ. 
Κ ε δ ρ η ν ο ϋ, Σύνοψις ίστορ. 2.161.9). 

~Ι. Κιννάμου, 'Ιστορ. 287.5, Κ. Μανασσfj, Σύνοψις Χρον. στίχ. 3491. 
•1 Νικηφ. Γρηγορά, Ρωμα·ίκ. ίστορ. 1.63.6, 69.7, Ι. Κιννάμου, Ίστορ. 

215.11, Γ. 'Ακροπολίτου, Χρονικiι συγγραφη 134.6 (Heisenberg), Γ. Φραντζfι, 

Χρον. 6.8. 
4 Θεοφάνους, Χρονογρ. 395.12, Γ. Κεδρηνοϋ, Σύνοψις ίστορ. 2.489.2. 

Γ. Πα χ υ μέρη, Μιχαηλ Παλαιολόγος 308.18. 
Νικηφ. Γρηγορa, Ρωμα'ίκ. ίστορ. 1.220.14. 

? Τίτλους &πένεμον πολλάκις οί βασιλείς καί. εtς συγγενείς βαρβάρου fι ξένης 
κα{}' δλου νύμφης. 

\ι Νικ. Χωνιάτου, Χρονικ. Διήγ. 126.5. 
~ Πολλάκις Εφ-6ανον έντΟς βραχέος χρόνου εl.ς Κωνσταντινούπολιν πλείονες οfις 

μιιiς προτάσεις. (Ν ι κ η φ. Γ ρ η γ ο ρ a, Ρωμαϊκ. Lστορ. 1.193. 17). 



6 Φ. Κουκουλέ~ Συμβολή είς τΟ περt τoti γάμου παρ Ο: Βυζανηνοι.ς κεφάλαιον. 

ρ ίων, 1 ίι.lς όποίας ιl Βυζανηνη διπλωματία Ε.χρησψοποίει πάντοτε συμφώ
νως πρΟς τΟ συ μφέρον τοϋ κράτους καl άναλόγως τών &πειλούντων αύτΟ 
κινδύνων 2. 

Γνωρίζομεν δτι κατΟ: τα Εκκλησιαστικό: ι3-έσμια &πηγορεύετο ό γάμος 
μεταξU έτερο-θ·φlσκωv η ti.λλο δόγμα πρεσβευόντων, διΟ: τοVς βασιλικΟ'Uς μ~δλα 
tαϋτα γάμους, παρd τ&ς διαμαρτυρίας καl βασι/,έων &κόμη, 3 ή διάταξις αύτη 
ηργει, 4 οΊ. δΕ βασιλείς, &πΟ τοϋ δεκάτου μάλιστα α'ίώνος, Sνεκα πολιτικής 
~νάγκης, συνfjπτον Επιγαμίας ού μόνον μετα Φράγκων, αϊτινες καl έπε
τρέπο~το κατόπιν συγκατω~έσεως τοϋ Πάπα, :; άλλα καΙ. μεηi Χαζάρων, 
Σκυ-&ων καl Τούρκων άκόμη, ϊνα καl Ciλλους ποι.κιλωνύμους λαοVς παρα
σιωπ11σωμεν 6. 

'>'αφ. ' - ' " ') , Ι Κ ...., ως περι του πραγματος ω μι ~.ησεν ο . ανrακουζηνός, Οσης γράφων 

έν τjj ίσtορίς< του (2.587) περl τii>ν γάμων τfjς θυγατρός του Θεοδώρας μετa 
τοϋ Τούρκου ~Ορχάν, προσέ&ηκε πρΟς δικαιολογίαν δτι « τών πρΟ αύτοίί 
βεβασιλευκότων ο~κ ολίγοι 2:κύθαις και ι'iλλοις τισl βαρβάροις τaς θΙJγατέρας 
Sξέδωκαν τδ.ς έαυτών πρΟς τΟ λυσιτελοUν τοίς ύπηκόοις», παλαιότερον δΕ καl 
ό Μιχαηλ Δούκας, δστις γράφων προς τον Ροβέρτον δοvκα τfjς Λογγιβαρ
δίας, άφ~ ού του ύπέδειξε πόσον μέγα εύτύχημα είναι 11 μετα τοϋ βασιλεύον
τος τών Ρωμαίων γένους συγγένεια, προσέθηκε ϊ· «Δεί οUν σε τΟ Sντεϋθεν 
οία δη ηiς συγγενείας τοϋ έμοϋ κράτους 1lξιωμένον, τα μΕν πρ6Jτα χαίρειν 
καl άγαλλιάσΗαι έπl τψ πράγματι καl φρούριον είναί σε τών 1iμετέρων όρίων, 
φείδεσδαί τε τfjς κα{t~ 1iμάς Uπηκόου άρχfjς συμμαχείν τε καl άντιμαχείν εν 
&πασι καl πρΟς &παντας, τοίς δ" έναντίως έ'χουσιν &πεχίJάν'εσίJαι και μισείν» s. 

Καl δΕν πρέπει Οντως να ψέξυ τις τους βασιλείς τοϋ Βυζαντίου δια τους 
γάμους τούτους, διότι, &υσιάζοντες ο-Ότοι μίαν .πριγκίπισσαν, 1lτις μετ~ αύτο-

t Ν.ικ. Χωνιά του, Χρονικ. Διήγ. 151.10, Νικηφ. Γρηγορd, "Εν{}'ά.v. 29.15, 
Θεοφανουc;, Χρονογρ. 475.27, J. Krause, Die Byzantiner des Mittela1ters σ. 177. 

2 J. Κ r a u s e, 'Ένfi' ά.ν. σ. 176. 
3 Ώς λ. χ. Κωσταν-ι;ίνου τοϋ Πορφυρογενν1Ίτ:ου, Πρός τΟν ίδιον υίΟν 

ΡωμανΟν 3.86.6, 87.9 έξ. 

~ 'Α λ. Κ ρ α σ σ a, ΟtκογενειακΟν δίκαιον (Σύσtημα άσr.ικοίί δικαίου 4.69). 
·"Κωνσταντίνου Πορφuρογενvή-ι;οu, ΠρΟς τΟν 'ίδιον υ10ν ΡωμανΟν 3.86. 

13, Νικηφ. Γρηγορά, Ρωμα'ίκ. ίστορ.1.168.7 έξ., Γ. 'Ακροπολίτου, Χρονικi} 
συγγραφ1) 157.21 (Heisenberg). 

6 Θεοφάνους, Χρονογρ. 374.3, Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεω~ "Ιστο-
ρία σUντομος 16.10 έξ. 40.27.59.2, Γ. Φρανττ'ζη, Χρον. 39.19. ""' 

7 Καί έκ τ&ν ποιημάτων φαίνεται Οτι μεγάλη έ-&εώρείτο ή τιμή τfίς μετά του βασι
λεύ~ντος έν Βυζαντίφ οΊ:κου έξ έπιγαμίας συγγενείας (J. Strz:ygOV\'Ski, Das Epitha
lannon des Pelaeologe11 Andro11ikos ΙΙ. Β. z. 10.555) . 

. s Μιχ. ~ελλου, Έ;τισtολαί Εν Κ. Σά{}α, Μεσαιων. βιβλ. 5.386.387, J. Kι·ause, 
Dιe Byzantιner des Mittelalters σ. 176. 

Φ. Κουκουλέ- Συμβολή εiς τό περl τού γάμου παρά Βuζαντινοtς κεφάλαιον. 7 

Ηυσίας ύπέμενε nlν έν μέσφ βαρβάρων καL έcερο·&ρήσκων λαών διαμονήν, 

εσφζον πολλάκις τΟ κράτος, τοUς πρψην έχ{}ρους καl έπιδρομείς είς φίλου; 

καΙ βοηθοiJς μεταβάλλοντες. 

Καl τΟ τfις συγγεηί.ας δΕ κώλυμα δΕν •ίσχυε πάντοτε, περl βασιλικ(ίJ\' 

γάμων προκειμένου· &:ξια δ" άναγραφfjς εlναι δσα μετα πολλής άπλότητος 
έσημείωσεν έν τψ χρονικψ του (215.1) ό Γ. Φραντζfjς περl του συνοικεσίου 

τοϋ τελευταίου 1l μών αύτοκράτορος Κωνσταντίνου καl της -&υγατρΟς τού 

βασιλέως τfjς Τραπεζοϋντος Ομιλών. «"Ένεκεν τfjς συγγενείας έλπίζομεν συγ

χωρη{}fjναι τούτο παρΟ: της Εκκλησίας, εϊ εί.ς ΠtωχοVς καl δρφανους και 

έκκλησίας χρήματα δο19Ί1σονταt». . 

·'Ινα άποφασισ&fι τΟ μετιi ξένης ηγεμονίδος συνοικέσιον, Επρεπε πρώ

τον νd πεισtJώσιν οί έν Βυζαντίφ περl toϊi κάλλους καl τών λοιτcών προ

σόντων τi'jς νύμφης. ΠρΟς τοϊiτο Επεμπόν τινα τών αύλικών, ϊνα 'ίδtι καl 

καλώς καl καταταλλ11λως τιi χ.ατ' αύτfιν πληροφορη-θfι. 1 

"Αν αϊ πληροφορίαι τοιίτου fισαν Lκανοποιητικαί, τότε Υ]τοιμάζετο ή έπί

σημος πλέον άποστολ1l, 1lτις μεταβαίνουσα έζήτει τfιν νύμφην,~ Uπογραφομένων 

χρυσοβούλλων λόγων καl διδομένων δρκων πρΟς Επιβεβαίωσιν τfjς Επιγαμίας, 

Ετι δ" άφιεμέ'Vου πολλάκις .,Ελληνός τινος, ϊνα n\v διδάξτι την Έλληνικi)ν 

γλώσσαν καl τα CΕλληνικα 1lθη. 3 

"Εννοείται δ" Οτι Ενίοτε Sπροξένευον V'ύμφας εlς τους βασιλείς καl Ίlγε

μόνας &πλώς τiιν είκόνα τής Uποψηφίου νύμφης έπιδεικνύοντες. Οϋιως Ο 

βασιλικΟς εύνοίίχος Εύτρόπιος Επεισε τΟν • Αρκάδιον να συζευχtJfι παρ&ένον 

έξαισίφ κάλλει λάμπουσαν, «δείξας τfις κόρης είκόνα», Ο δΕ cΙ-Ιράκλειος προσ

είλκυσε τΟν ηγεμόνα τών Τούρκων είς συγγένειαν καl συμμαχίαν ((επιδείξας 

αύτψ της {tυγατρΟς Εύδοκίας είκόνα » . .ι 

~Ως δ" ol ξένοι Επεμπον είς ΚωνσταντινοUπολιν τσUς περl συνοικεσίου 

πρέσβεις των, οϋτως Εστελλον, σUχl σπανίως, είς τας ξένας αύλclς καl ol 

Βυζαντινοl τους Ιδικούς τω,;, άνωτέρους πολιτικοiις καl Εκκλησιαστικους 

1 Ι. Κ ι ν ν δ. μ ο υ, ΊσGορ. 210.6. Ό άπεσταλμέ,•ος Ενίοτε μετέβωνεν, 'ίνα χαi τΟν 

γαμβρΟν ϊδυ. "Eνfi-' ά.ν. 214.23. 
1 Ι. Κιν·νάμου, Ίστορ. 208.21 Εξ., Νικ. Χωνιάτου, Χρονικ. Διήγ. 151.17, 

Νικηφ. Γρηγορά, Ρωμα'ίχ. ίστορ. ].193.17, 194.10, 195.5, Γ. Φραντζή, Χρονικ. 

222.19. Περιγραφή'' ι:iποστολfίς προ~ενηtών έκ μέρους βασιλέως, 'ίνα ~ητήσωσι πριγκί~ 

πισοαν ώς νύμφη ν, όρα Εν τ0 Κρηtικ0 δράμα τι Έρωφίλυ (Πρdξ. Α'. στίχ. 540 έξ. παρι'ι. 
Κ. Σ ά iJ q., ΤΟ ΚρητικΟν Θέατρον). 

~ Θεοφάνοuς Χρονογρ., 455.22, Γ. Φραντζ1Ί, Χρον. 222.8, 1'. Κεδρηvου, 
Σύνοψις ίστορ. 2.21.12. Ό Χρυσόβουλλος λόγος Ενίοτε ύπεγράφεtο Εν Κωνσταντινουπό

λει, Γ. Φ ρ α ν τ ζ ij, "Eνfi' άν. 

{.Ζωσίμου, Ίσωρ. 249.14, Νικηφόρου Κωνσtαντινοuπόλεως, Ίσωρία 
σύντομος 16.10 (De Βοοι'). 



8 Φ. Κουκουλέ- ::Συμβολη εtς τό περί του γάμου παρό Βυ'ζαντινοίς κεφάλαιον. 

τιτλούχους, 1 οϊτινες έπεβάλλοντο εLς τοUς βαρβάρους διό τών δώρωνι άτινα 
Εκόμιζον καl τfjς πολυπληftοϋς άκολου{Ηας των.2 

CΩς δ~ είναι φυσικόν, αί Εκ μέρους του Βυζαντίου προτάσεις έγίνοντο 
ώς τc'ι πολλά, &σμένως δεκταί, διότι έ'καστος τών πεvftερών άπέβλεπεν είς την 
λαμπρότητα καl LσχVν τοϋ Βυζαντινοϋ ftρόνου, σπάνια δ~ ήσαν καL τα παρα
δείγματα άπάτης Κατα ti]ν έκπλ1lρωσιν tών ύπεσχημένων, ώς συνέβη λ. χ. 
μΕ τΟν ήγεμόνα τών Άρμεvίων πέμψαντα εΊς Θεόδωρον Α'. τΟν Λάσχαρην 
ούχl την ύποσχείtείσαν ft-uγατέρα, άλλιl την άνεψιάν, flν οίιτος, άνακαλυφ{}εί
.σης τfjς άπάτης, &πέπεμψε μετ α Εν Ε τος. 3 

Ε'ίς τΟ πρώτον μέρος τfjς παρούσης μελέτης ε·ίπομεν δη, ϊνα άρραβω
νισ&ίϊ μία κόρη, Επρεπε Υι1 συμπληρώση τΟν χρόΥον τfjς. έφηβείας, τΟ δωδέ-

, "' 4 "0 ,. 'βλ κατον τουτεστιν ετος. περιορισμος ουτος, περι ασι ικών γάμων προκει-

μένου, δεν έτηρείτο, δι • Ο Εχομεν γάμους πριγκίπων, καl μάλιστα πριγκιπισ
σών, άώρως σuναπτομένους και έντελιίς άσυμμέτρους. Οϋτως ό Κράλης τfίς 
Σερβίας τεσσαρακοντούτης ί'λαβε τi]ν κόρην Άνδροvίκου του Παλαιολόγου 
Σιμωνίδα πέμπτον τfjς ήλικίας Cίγουσαν Ετος, (<ϊν~ ύπ' έκείνφ λαβόντι τρέ
φοιτο, μέχρις αν εLς τΟν νομιζόμενον Ελ-&ιl τοϋ Υ.άμου χρόνον»,5 Uπόσχεσις, 
>ϊν, δυστυχώς, δεν εη]ρησεν, ό Άλέξιος Β'. Κομνηνος ayων ήλικίαν 11- 13 

ετών συνεζεύχitη τι\) 1179 την -Ayνi]v itυγατέρα Λουδοβίκου τοϋ z '. το ί'να
τον διανύουσαν ετος, 6 ~Ανδρόνικος ό ΑΊ πεντηκοντούτης Ελαβε σύζυγον την 
μήπω ένδεκαετfj κόρην τοϋ βασιλέως τών Φράγκων 'Άνναν, περl οΏ τα έξfίΙ= 
λέγει Νικήτας ό Χωνιάτης ί «Καl ούκ flσχύνετο Κρονίων &πόζων άνεψιοϋ 
γυναικl μιλτοπαρήφ καl τρυφερ~ και μήπω τΟ ένδέκ~τον Ετος έξηνυκuίq. 
σuγκατακείμενος άδεμίτως καl παραγκαλιζόμενος, ό πέπων την δμφακίζου
σαν, ό ύπέρωρος nΊv ήλικίαν την δρΗ·ότιτfl'Ον νεάνιδα καl ό ρικνΟς τψ χρόνφ 
καl χαλαρΟς την ροδοδάκτυλον κορίσκην καΙ. δρόσον Ερωτος στάζουσαν», ό 
Θεόδωρος Β'. Λάσκαρης το ένδiκατον της ήλικίας iiτος ϋ.γων, iJπανδρεύitη 
την 'Έλένην, κόρην τοϋ ήγεμόνος τών Βουλγάρων ~Ασαν τΟ ένδέκατον Ετος 

1 Θεοφάνους, Χρονογρ. 455.19, Ι. Κιννάμου, Ίστορ. 215.2, Νικηφ. Γρη
γορa, Ρωμα'ίκ. ίστορ. 168.1, Νικηφόρου Κωντ·αντινουπόλεως, ·ιστορία σύντο
ιιος 58.28. 

2 Γ. Φραντζη, Χρον. 207.3. Ό Γεώργιος Φραντ'ςfjς στελλόμενος χάριν συμπε-6-ε
Qίας είς τόν βασιλέα τfjς 'Ιβηρίας Γεώργιον, έφερε, χάριν τών βαρβάρων ι:δώρα άγλαι:Χ 
μετά άρχόντων καί στρατιωτών καί ίερομονάχων καί μοναχών καi. ψαλτών μουσικών καί 
l.ατρών καί τινων κρουόντων Οργανα καί άλλα ε'ίδη μουσικά». 

'
1 Γεωργίου 'Ακροπολίτου, Χρονική συγγραφή, 26.24, Κ. Σά{}α, 'Α,•ωνύ· 

μοu σύνοψις χρονικη Μεσ. βιβλ. ·7.462.7. 'Όρα καί. τά σημειω1.'tέντα εν Β. z. 6.646. 
4 'Έ:ιτιfl'ι της Έ:ιτετηρίδος ~Εταιρείας Βυ'ςαντ. Σπουδών τόμ. Β'. σ. 9. 
5 Νικ η φ. Γρηγορt'i, Ρωμα'ίκ. ίστορ. 1.203.15. 

\\l. Regel, Fontes rerum B):zantinarum. σ. XIV. 
Νικ. Χωνιάτου, Χρονικ. Διηγ. 357.4. 

Φ. Κουκουλέ- Συμβολή εiς τό περi τoiJ γάμου παριi Βυ'ςαντινοίς κεφάλαιον. 9 

διανύουσαν 1 και Ά νδρόνικος ό Γ'. Εδωκε τi1ν itυγατέρα του Μαρίαν, μόλις έν

νεαετfι, εLς τΟν υ ίόν τοϋ ήγεμόνος τών Μ υσ&ν Άλέξανδρον, δεκαπενταέτη τότε. 2 

"'Οτι ύπΟ τοιούτους Ορους αί συζευγνύμεναι, δια πρόωρον μΈίξιν, δεν 

έτεκνοποίουν πολλάκις, εϊναι φυσικόν. 3 

"Οταν ώρίζετο 'l εκ τfjς πατρίδος &ναχώρησις της ξένης νύμφης, τότε 

άνεχώρει Lδιαίτερος άπεσταλμένος δtU t1lν Κωνσταντινούπολιν, ϊνα εγκαίρως 

κομίση την ε'ίδησιν καl παρασκευι:ισ-&ώσι τα της Vποδοχfjς ό άπεσταλμένος 

οΏτος f:καλείτο συγχαρLάριος.·1 

~Η νύμφη, άναλόγως τοϋ τόπου τfjς προελεύσεώς της, ηρχετο εLς Κων

σταντινούπολιν η διa ξηρiiς 1] διa {}αλάσσης. 

~Άν ή δέσποινα, αϋτη Υ)το ή_πρΟ τοϋ γάμου προσωνυμία της, t]ρχετο δια 

ξηράς, έπέζευεν Εξω tών τειχών, εLς τας Πηγάς, 5 έκεί δ~ άνέμενεν αύτην Εφιπ

πος καl τΟ πρώτον Εβλεπεν ό μέλλων σύζυγος μετα τοϋ πατρός του, αν ούτος 

εζη, συγχρόνως δε πολ~αl άρχόντισσαι και συγκλητιχαl καΙ αί γυναίκες τοϋ 

βασιλικοϋ ο'ίκου, ών καl αί στενωτέραν πρΟς τΟν νυμφίον σuγγένειαν 6χουσαι, 

πρΟ τών Ο.λλ.ων ύπαντώσαι, την προσεκύVουν και τ1Ίν liλλασσον φοροϋσαι είς 

αϋτηv ΡωμαϊκΠ φορέματα καl έρυιtρα Uποδήματα άη:l τών τοϋ τόπου της. ι; 

~Η νύμφη άφ~ Ετέρου περιεπτύσσετο τΠς ύπαντώσας &νάσσας καl προσ

εκ-ύνει τΟν πενιtερόν, ρίπτουσα &μα βλέμμα καl πρΟς τΟν γαμβρόν, δν δια 

πρώτην φοραν Εβλεπεν. 7 

1 Ν ι κ η φ. Γ ρηγο ρt'i, Ρωμα·ίκ. ίστορ. 1.29.15, 30.1! Γ.' Α κ ρ οπο λίτ ο υ, Χρονική 

συγγραφή 48.20, 50.25, 52.12. 
1 Νικ η φ. Γρηγορd, "'Εν{)·' &ν.1.546.17. 

·' J. Krause, Die Bγzantiner des Mittelalters σ. 176. 
.ι: J. SirZ}'go~'ski, Das Epithalamion des Palaeologen Andι-onicos ΙΙ Β. Ζ. 

10.548. Ό συγχαριάριος καλείται τfις χ α ρ α ς α γ γ ε λ ο ς εν τφ βίφ καi τfl πολιτ;είq: 

τfjς όσιομάρτυρος 'Αναστασίας τfις Ρωμαίας, Migne, PG. 115, στήλ. 1297. Έν Πόντφ 
σ τ u χ α ρ α 'ς ω (=συγχαριά'ςω) σημαίνει φέρω καλήν άγγελίαν. 

" Γ. Κ ω δ ι \ι ο ϋ, Περl τών Οφφικιαλίων 107.13. Περl τών Πηγών όρα Π ρ ο κ ο

π ί ο υ, Περl κτισμάτων 1.3.6. (Haury). 
1
; J. Strzγgo•Yski, "Evfi'' άν. Β. Ζ. 10.550.553, Γ. Κωδt\'Οίi, Περi τών 

όφφικιαλίων 107.15, 108.5, Ι. Κιννάμου, Ίστορ. 36.5. Βλέπε καί. τήν ύπ' &ριil'.l 

εlκόνα. 'Επί τfι εύκαιρίq. ταUbυ λέγω ότι Εκ τών παρατιil'εμένων είκόνων αί μ€·ν δύο 

πρώται εν τi] προμνησfi'είσυ διατριβfι τοU Strzygov.·ski δημοσιευόμεναι, έλήφ{}-ησαν έκ 

toU Βατικανοϋ ΈλληνικοίJ κώδικος 1851, αt δε λοιπαί δκ τοU εν Μαδρίτη κώδικος της 
χρονογραφίας τοϋ Σκυλλίτση. Διά τι)ν παραχώρησιν τών τελευταίων τούτων fiερμό)ς 

εύχαριστώ τήν ερίτιμον κυρία ν "Ανναν Σπ. Λάμπρου καί τόν πρόεδρον τfις Ίστορικfjς 

καί Έθνολογικfjς •Εταιρείας τfις •Ελλάδος κύριον Κωνσbαντίνον Ράδον. 
7 Θ. Π ρ ο δ Q ό μ ο υ, Είσιτήριοι έπί τfι νυμφευfi'είσu έξ Άλαμανών τ ψ πορφυρο

γεννtlτφ κυρφ Μανουήλ τψ σεβαστοκράτορι, Migne, PG. 133 στήλ. 1362, Ε ύ σ τ α-& ίο υ, 
Λόγος επιβατ1jριος έπi τfι έλεύσει τfις βασιλικής νύμφης εtς τήν Μεγαλόπολιν, έν \V. 

R 'e g e 1, Fontes rerum Byzantinarum σ. 86. 



10 Φ. Κουκουί.έ- Συμβολ'Ι) εiς τΟ περ\ τoii γciμου πσρCι Βυζαντινοί.ς κεφάi.αιον. 

"Αν llρχετο δια 1~αλασσης, τότε συνωδεύετο UπΟ δρομόνων καl χελαν

δίων λαμπρώς δια σηρικών παλλίων εστολισμένων, έν οίς διέκρινέ~τις άξιω

ματικοUς χρυσοφοροϋντας η ποικίλα φορέματα φοροϋΥτας) 1 έγί.νετο δf δεκτi) 
ύπΟ τοϋ νυμφίου καl τοϋ πατρός του, &v ούτος εζη, έφίππων, καt τών 

άρχόντων καl &ρχοντισσών, παλαιότερον μέν, έφ~ Οσον τα &vάκτορα ήσαν 

παρ& την &γίαν Σοφίαν, c,περl την Άκρόπολιν είς την πύλην του Εύγενίου:J, 2 

βραδύτερον δΕ πλησίον τοίi ναού τών Βλαχερνών, έπευφημουμένη ύπΟ τοίi 

πλή{]ους 'tοϋ συγκεντρωμένου είς τα παρα-&αλάσσια τείχη.;! 

Αύτά, προκειμένου περl &φίξεως είς Κωνσταντιvούπολιν- δΕν έλλείπουσιν 

δμως καl παραδείγματα πριγκίπων σπευδόντων εΙς προϋπάvτησιν τiϊς νύμφης 

καl έκτΟς της πρωτευούσης των, &ς λ. χ. τοϋ τfίς Τραπεζοϋντος Μανουηλ 

Κομνηνοϋ &πελ&όντος μετα συνοδείας, ϊνα συνανt1Ίση τ1lν έκ Λαζικfj.ς έρχο

μένην Κουλκάνχατ, κόρη'' τοϋ βασιλέως τοίJ Τιλφισίου Δαυtδ. -1 

"Αφικομένην λοιπΟν καl δεκτην γενομένην t1lν νύμφην, ώς ε'ίρηται, ύπΟ 

τοϋ γαμβροϋ καl τού πατρός του, τών 8πισ1lμων, τfjς βασιλίσσης κα( τών 

άναμενουσών πριγκιπισσών καl άρχοντισσών, 5 την ώδήγουν εφιππον ε'ίς 

τάνάκτορα, 6 βασιλικώς έσταλμένην, ύπΟ τΟν ηχον μουσικών δργάνων καl ύπό 

niς έπευφημίας τοϋ π/,:t1ι9-ους, 7 Οπερ, παρακολου&οϋν μετα τών χρυσοφο

ρούντων δορυφόρων καt άρχόντων, εψαλλεν ϋ μ ν ο υ ς έ π ι β α τ η ρ ίο υ ς, t> 

δι~ &ν έξυμνείτο τΟ κάλλος καl τΟ γένος της, !I καί ύπΟ τΟν ραντισμΟν μύρων 

καl ρόδων Cίνω-θεν άπΟ τών άνωγέων ύπΟ τών γυναικών, αϊτινες &να τας 

λαμπρώς έστολισμένας όδοUς εκαιον τΟ εϋοσμον ξύλον τής ξυλαλόης. 10 

Ε U σ τ α fi- ίο υ, Λόγος Sπιβατήριος σ. 8f>.86, Θ ε ο φ ά ν ο u ς, Χρονογρ. 444.16. 

Γ. Κ ω δ ι ν ο ίί, Περt τ&ν όφφικιαλίων 108.1. 

Εύστα-&iου, 'Ένt}' ά\•., Γ. Κωδιvοίί, Περί τών Οφφικιαλίων 107.14. 

Παναρέτου, 1 Περl ni.Jv τijς Τραπεζοi.i\'tος βασιλέων (Tafel, Eηstathii 

Opuscula σ. 369.20). 

·' Ι. Κ ι ν ν ά μ ο υ, Ίστορ. 36.5, Γ. Κ ω δ ι ν ο υ, Περί τών Οφφικιαλίων σ. 107, 
J. S t Γ z y g ο"" s };;: i, Das Epithala1ηion des Palaeologen Androηicos li Β. Ζ. 10.550. 
Ό βασιλεύς καί ό πατήρ του, μετι:Ι τi]ν ύποδοχήν, άνεχώρουν. 

6 Ή ύποδοχ1~1 καi πομπική συνοδεία t1-jς νύμφης έκαλείτο ν υ μ φ αγώγι ο ν. 

Έπευφημοίίντες ηύχοντο εtς τσi•ς μελλονύμφους πολλά τc:Ί f:τη. Τc:Ί κατΟ. Λύβι· 

στρον καί Ροδάμνην στίχ. 3754. 
8 Θεοδώρου Π ρ ο δ ρ ό μ ο υ, Εtσιτiιριοι έπί τfi νυμφευθείση έξ Άλαμσ.νών, 

καί τoi'.i αUτοϋ Sπι-&αλάμ-ιος τοίι; τοϋ εύτυχεστάτου Καίσαρος υtοίς Migne, PG. 133 
στήλ. 1362. 1403. 

Εύσταθ ίου, Λόγο; έπιβσ.τ{JQιος (\\Τ. J;:.egel, Fontes ι·ernn1 Hyzantina
JΊHU Ο. 84.85). 

ω Θ. Π ρ ο δ ρ ό μ ο υ, Είσιτήριοι έπL τfi νuμφεu{tείσtJ Sξ 'Α λα μανών {Μ i g η e, 
Ρ<; 133 στήλ. 1360. 1362). Τά κατό Λύβιστρον καί Ροδάμνην στίχ. 3745 έξ. 

φ Κnυ:ωυλi- Συμβολη είς τό περί τοϋ γάμου παρCι Βιιζαντινοίς ;,:εφάλα\0\'. 11 

Εlκ. J. Ή όποδοχη της νύμφης παρά τδ:ς Πηγάς. 



12 Φ. Κουr:οvλέ- Συμβολη είς τΟ περί του γάμου παρό; Βυζαντινοϊ:ς κεφάλαιον. 

~Εν γένει, ώς λέγουσι τΟ: ποιήματα, κατι:Χ τα ε π ι β α τ 1l ρ ι α 

χαρd έτελείτο πάJιδημος και θρίαμ6ος και κρότος 

dπΟ τοiί ω}τοκράτορος καi μέχρι τοV τυχόντος 

εlς σκιρτισμΟς καl: κρεμασμΟς καi δ.ποδοχι) καρδίας. 1 

Mεni ηΊν Ciφιξιν ε'ίς τ&.νάκτορα, Οπου η νύμφη Εγίνετο δεκτfι δι" {Jμνων 

πρΟς τ1Ίν περίστασιν προσφόρων, 2 καl Οπου 11 πενftερδ. 11 Clλλαι συγγενείς 

Εφρόντιζον να την περιποιη{}ώσιν, 3 11 πομπΊ) διελύετο, όριζομένης τfjς ημέρας 
του γάμου, 4 ού προηγεirο κατ α πολλδ.ς Ενίοτε ή μέρας 11 μνηστεία, τα σ π ό ν ζ α . .:; 

Έπίσημος Επ~ 'ίσης ύποδοχ1l, ούχl Ομως μετι.Χ τόσης πομπfjς, άλλ" Εξερ

χομένων είς προϋπάντησιν συγγενών τοϋ βασιλέως η καl αlιτοϋ τοϋ βασιλέω;, 

έγίνετο, όσάκις ξένος γαμβρΟς 1iρχετο εlς την πρωτεύουσαν, ϊνα στεφανω·&iϊ 

Βυζαντινfιν πριγκίπισσα-ν. 1; 

Καταλαβούσης τfjς έσπέρας, 1lρχοντο ε'ίς τα &νάκτορα oL Πράσινοι κal 

ot Βένετοι μετδ. τών Οργάνων των, ϊνα εύχη-&ώσι ηΊν νεωστl &φιχ{}είσαν 

καΙ. ψάλωσιν εlδός τι παστικοίi ~σματος. 

~Η νύμφη τότε καηlρχετο ύπΟ η)ν συνοδεία-ν πληι9ίων καl χειροκυμ

βάλων καl έκαβαλλίκευεν, οί δΕ κράκται υπο τοlΙς 1iχους τών Οργάνων &νεφώ

"Ι'Ουν" <<Καλώς fιλ&ες 1~·εοστέπτων 1i δούλη· καλώς fjλftες πρηβολfι εύεργετών, 

καλώς ηλ-θ·ες ή εύγενfις Εκ προγόνων· ό ΘεΟς ό ~Άγιος τοUς νεονύμφους 

φύλαξον, πνεύμα τΟ Πανάγιον τοUς συμπεγ{}·ερο:Uς φύλαξον· U.γιε τρισάγιε, 

τοUς παρανύμφους φύλαξον», έν ψ ό λαΟς έπεβόα· «καλώς ήλ{}ες» καl πάλιν 

οί κράκται ε'ίς fιχον α' <<Ciν-&η έσώρευσα τοϋ &γροίi καl ε'ίς ~1)ν παστάδα 

εlσfjκα σπουδϊJ· ζευγόνυμφον 1iλων είδον εLς χρυσέντιμον κλίνην· &.λλ1lλα 

Ίiναγκαλίζοντο ποftητΤ]ν έπιftυμίαν- χαρα ε'ίς τα κάλλη αύτών τα έγγλυκο

{}έατα καl ρόδα τα ροδοεύμορφα· χαρα ε'ίς τΟ ζεϋγος τΟ χρυσόν». 7 

Κατα τΟ διάστημα τfjς μνηστείας, έδ.ν μάλιστα μονίμως εμενεν Εν Κων-

ι J. Strzygo\'i'Sl<::i, 'Έvt}' άν. Β. Ζ. 10.554. Περί της ίιποδοχης τfις νύμφης δρα 

καi J. Ebersolt, "Εν-&' άv. σ. 28. 
~ Εύστα-&ίου, Λόγος έπιβατ1lριος (\V. RegeJ, Fontes rernm B}τzantina

rιnη σ. 86). 
Λέοντος Διακόνου, Ίστορ. 86.14. 
Γ. Κ ω δ ι ν ο υ, Περί τών όφφικιαλίων 108.10. 

5 Θεοφάνους, Χρονογρ. 444.22, Γ. Φραντζij, Χρον.123.12, Οίσυνεχί

ζ n ν τ ε ς τΟν Θ ε ο φ ά ν η, 894.21, ,,τ, R e g e I, Analecta By7,antίnorussica σ. 5. Διάρ
κειαν πολuμ1lνου μνηστείας, δπότε ή ν'ύμφη παρέμενε πλησίον τι'Ον γονέων της, άναφέ

ρουσιν οί χρονογράφοι, Ν ι κ η φ, Γ ρ η γ ο ρ δ., Ρωμα'ίκ. ίσtο(Ι. 1.48.Β, Γ. Φ ρ α ν τ ζ η, 

Χρον. 222.19. 
Γ. Κ ε δ ρ η ν ο ϋ, Σ'ύνοψις ίστσρ. 2.309.15 έξ. 

'Βιωιλικ. βιβλ. 50 τίτλ. 13γ. Κωνσταντί,,ου Πορφυρογεννήτου, έκ-Dε
σις τής βασιλείου τάξεως 379.5 έξ. 

Φ. Κουκουλέ -Συμβολη εiς τό περi. τοϋ γάμου παρά Βυζαντινοϊς κεφάλαιον. 13 

σταντινουπόλει ή νύμφη, δ μνηστi]ρ &πέστελλεν έπισήμως πρΟς αVη)ν δώρα, 

πολύτιμα μεrαξωτU φορέματα καt κοσμΊlματα, 1 συνισταμένου δε τοϋ γάμου, 

άντηλλάσσοντο πάλιν διάφορα δώρα, 2 οί δε συγγε,·είς τfjς νύμφης πλουσίως 

ΕδωροφοροUντο. 3 

~Ως δ~ αί ξέναι νύμφαι iiρz:οντο είς Κωνσταντινούπολιν, ϊνα τελέσωσι 

τοVς γάμους των, οϋτω καί αί Βυζαντιναl πριγκίπισσαι, προπεμπόμεναι ύπΟ 

τών συγγεν(Ον, άπ1lρχοντο εlς τοί! γαμβροϋ την πρωτεύουσαν, ϊνα Εχει γίνη 

1i εϋλόγησις, ν υ μ φ οστό λ ο υ ς Εχουσαι συγγενικα η σεβαστι.Χ πρόσωπα. 4 
Περl λα'ίκών γάμων όμιλοϋντες ε'ίπομεν _ Οτι συνηftέστατα αL νύμφαι 

Ελάμβαναν προiκα. Τι,ίiτο ρητέον κα.l περl τών βασιλικών γάμω\" καl αί ξέναι 

δfjλα δη πριγκίπισσαι, πλην τfjς φιλίας τοίi Ειtvους των, συναπεκόμιζον καl 

Lκανfιν προiκα, χιλιάδας δfίλα δ1l χρυσών νομισμάτων, όμοίως. δΕ καΙ αL Βυζαν

τιναl πριγκίπισσαι είς ξένας χώρας άπερχόμεναι. (, 

Πρlν η στεφαvωθ'fi ή νύμφη, Εσrέφετο Αϋγούστα, παρα τοϋ Εκ τόJν χει

ρών τοϋ Πατριάρχου λαμβάνοντος τΟ στέμμα συζύγου, δν καl προσεκύνει ε'ίς 

Ενδειξιν 11ποτ~γης, ι; 1i στέψις δ' αϋτη, δι~ fjς ή νεόνυμφος dπέκτα Ολην την 
ε'ίς τΟ &ξίωμά της προσ1lκουσαv Lερότητα, ά)ς αποτέλεσμα είχε, συνεπικου

ρούνως καl τοϋ βαπrίσμα-τος ε'ίς πολλδ.ς περισtάσεις, την &λλαγην τού ΕΗνι

κοU καl κακΟ'tlχου Ενίοτε Ονόματός της δια γνωρίμου Χριστιανικού.' 

- Ο~τως 'l Άirηνα"Ι:ς •i συζευχitείσα τον Θεοδόσιον Β'- μεtώνομάσitη 
Εύδοκία, 8 11 σύζυγος ~Ιουστίνου τού Α'. Λουπικία, στεψθεiσα αύτοκράτείρα, 

1 Ζ ω σ ί μ ο υ, Ίστορία νέα 249.21, Βίο ς Άλ ε ξ 6. ν δ ρ ο υ στ! χ. 1.80.4108.4118 
{ \:V a g n e r, trois poemes). 

2 G. S c h Ι η m b e r g e r, Un coffret By7,antίn d'iνoire, present de noce a une 
Basilissa (i\1onιnυents Piaut 6 fasc. 2 (1899) σ. 191-194 πίν. XVIII). 

~ Ch. Loparev, ΔιΊlγησις περl τοίί βίου και της πολιτείας του μακαρίου Φιλα

ρέτου (Βυζαντ. Χρονικ. 5.77.36). 
4 Νικηφ. Γρηγορ&:, Ρωμαϊ.κ. ίστορ. 1.373.21, Παναρέτου, Περi τών της 

Τραπεζοiiντος βασιλέων (Tafe], Eustathii Opusc. 365.366). Δεν έλλείπουσιν έν τούτοις 
παραδείγματα &φίξεως είς Κωνσταντινούπολιν καί γαμβροϋ ξένου πρΟς τέλεσιν τoiJ 

γάμου του, Γ. Κ ε δ ρ η ν ο iί, Σύνοψις ίστ:ορ. 2.309.15. 
'· Ο ί σ υ ν ε χ ί, ζ ο ν τ ε ς τ Ο ν Θ ε ο φ ά ν η, 415.8, J. S c h n1 i t t, Τ ό χ ρ ο ν ι κ ό ν 

τοϋ Μορέως στίχ. 2603,3127. Γ. Φραντζη, Χρον. 219.8, 324.7. 
6 Γ. Κ ω δ ι ν ο ίί, Περi τών δφφικιαλίων 927.15, Ι. Κ α ν τ α κ ο υ ζ η ν ο ίi, <!στορ. 

1.199.12. Π β. και \V. S c h i c k e r, Das 1)yzantiniscl1e Krδnungsrecht bis zuιn 10 Jahι·

hundert Β. Ζ. 7.521. 543. 544. Ή κανονικfι στέψις της Αlιγούστης έγένετο έν τψ τρι· 

κλίνφ τοϋ Αύγουστέως τψ κειμένφ εγγUς τοϋ εύκτηρίου τοϋ άγίου Στεφάνου, J. Ε b e Γ
s ο Ι t, I. ... e grand palais de Constantinople σ. 29.50. Περί στεψίμου Αlιγούστης εγραψε 

πολλό. Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος, "Εν-&' άν. σ. 202 έξ. 
1 ου μ1)ν δ.λλιi καi τΟ ΈλληνικΟν καi Χριστιανικόν Ονομα μετεβάλλετο. Βλέπε περί 

της άλλαγfις τοϊί Ονόματος καl Α. R a n1 b a u d, "Εν-&' δ.v. σ. 832. 
8 Θ ε ο φ ά ν ο υ;, Χρονογρ. 83.20, Κ. :Μ α ν α σ σ η, Σύνοψις χρονικ. στίχ. 2632. 



14- Φ. Κουκουλέ- Συμβολfι εiς τΟ περi τοίi γάμου παρό. Βυζαντινοίς"κεφάλαιον. 

έκλή/}η Ε1>φημία, 1 'l μνηστη του 'Ηρακλείου Φαβία, μετα τijν στέψιν, έκλψ'Jη 
Εύδοκία,Ί η κόρη τοϋ Χαγάνου τών Χαζάρων, ύπανδρευδείσα τόν υίόν τοϋ 

Λέοντος Γ' Κωνσταντίνον Ε'. τΟν Κοπρώνυμον, μετωνομάσ&η Είρήνη, 3 ή 

σύζυγος Ρωμανοϋ τοϋ Β Ό, Ονομαζομένη ~Αναστασώ, μετ& τΟν γάμον έκλή{}-η 

Θεοφανώ,4 η Bertha σύζυγος Μανουηλ τοϋ Κομνηνοϋ, Είρήνη, ή κόρη 

Λουδοβίκου του Ζ '. Agnes ή λαβουσα σύζυγον Άλέξιον ΙΙ τον Κομνηνόν, 

"Άννα 5 και ή Κουλκάνχατ, κόρη τού βασιλέως τοϋ Τιλφισίου Δαυ'ίδ, λαβοϋσα 

Μανου1lλ τΟν ΚομνηνΟν ηϊς Τραπεζοϋντος, μετωνομάσ&η Εύδοκία. 6 

Ού μόνον δ~ αί γυναίκες ηλλασσον τα όνόματά των, &.λλd και οί ανδρες 

στεφόμενοι 7 11 πριγκιπίσσας ύπανδρευόμενοι. CO Βελdς Επl παραδείγματι, 

υίΟς τοϋ βασιλέως τfjς Ούγγαρίας, έλ{}d>ν είς Βυζάντιον, ίνα ύπανδρευfJfι 

Μαρίαν τfιν κόρην Μανουi]λ τοίί Κομνηνού, μετωνομάσΒη 'Αλέξιος 8 χα\ 

παλαιότερον ό Άρικμ>]σιος έκλή>~η Ζήνων συζευχ{)εlς Άριάδνην τi]ν κόρην 

τοϋ Λέονtος. ~ 

Θεοφύλακτος ό Σιμοκάττης, τού λόγου Οντος περL τοϋ γάμου του βασι

/,έως Μαυρικίου μετδ. τfjς Κωνσταντίνας κόρης τοϋ Τιβερίου, λέγει δτι οf.iτος, 

μετ& τΟν γάμον, παρεκλήιhΊ ύπΟ τών αύλικών τών συγκεντρωμένων είς τd 

προπύλαια tών βασιλείων I i~να κω%ση έπl \tρόνου και έπιφανfι είς τα στρα

τεύματα. "'Οντως δ' ό Μαυρίκιος συνοδευόμενος ύπΟ λευχειμόνων &νδρών 

&νfjλt}ε-v είς τΟν γαμήλων \tρόνον, ύψηλΟν Οvτα καl ύπΟ πολυτελών λεπτών 

παραπετασμάτων κεκαλυμμένον και έπεφάνη μετδ: της βασιλίσσης εί.ς τΟν 

λαΟν συμπάρεδρον και τΟν νυμφαγωγΟν 8χων. ~-Τότε &νέκραγον οί δfjμοι 

lψέ-ναων ». 10 

"Η τελετη αϋτη είναι ή π ρ ό κ υ ψ ι ς, {iτις συν1l&ως έγίνετο μετ Ο: την 

στέψιν και πρΟ τοϋ. στεφανώματος, 11 περl {ι ς δΕν δμ,λεί Κωνσταντίνος δ Πορ-

1 θεοφάνους, Χρονογρ. 165.3. 
2 Γ. Κ ε δ ρ η ν ο ϋ, Σύνοψις Lσtορ. 1. 71:3.23. 
Θεοφάνους, Χρονογρ. 409.30, Γ. Κεδρηνοϋ, Σύνοψ1ς ίστορ.1.800.7. 

4 ΊδΕ Α. R a 111 b a u d, 'ΈνΟ' άν. 817.832. 
~ \V. R e g e 1, Fontes rerηm Byzantinarum σ. ΧΙΙΙ. 
6 Π α ν α ρ έ τ ο υ, Περί τών της Τραπε'ζοίiντος βασιλέων (Τ a f e Ι, Eustathii opus-

cn1a 369.29). 'Έπι{}ι καl Φ. Φ α ρ μά, Ό γάμος παρ' 'Έλλησι σ. 64. 
7 Παραδείγματα παριi \V. S c h i c k e Ι, 'Ένfi'' ύ.ν. σ. 528.554.555. 
8 Ι. Κ ι ν ν ά μ ο υ, Ίστορ. 215.10. 
~ Ε \J αγρίου, Έκκλησ. ίστορ. 66.2 (BidezM Parmentier ). 
10 Θ ε ο φ υ λ άκ τ ο υ Σ ι μ ο κάτ τ ο υ, "Ιστορίαι 57.23 έξ. 
11 'Όρα Α. R a ιn b a u d, 'Ένδ' flν. σ. 834. Ή πρόκυψις έγίνεtο έ·ν Κωνσταντινου

πόλει έν τφ vαc$ τfις άγ. Σοφίας έν τοίς κατ.ηχοuμενείο1ς, εν Νιχαiq. δε εν π,,ατεί~ πρΟ 

τijς εκκλησίας. Α. Heisenberg, Ans der Geschichte ιιn{l Literatur der Palaeologen

zeit σ. 90.92-93.109. (Sitzb. d. ba.γer. Akad. μhil. rist. klass. 1920, 10 Abhandlung). 
Πρόκυψις κατC(τi)ν στέψιν, έν Νικαίq. τού/.άχιστον, έγίνετο καl έν τφ βασιλικφ Παλατίφ 

Α. Η e i s e η b e r g, 'Έν&' άν. σ. ~0. 

Φ. Κουκουλέ- Συμβολι) εtς τΟ περί τοϋ γάμου παρό. Βυζαντινpίς κεφά/.αιον. 15 

Εlκ. ::!. 'Η πρόκυψις. 



16 Φ. Κουκουλέ- Συμβολη είς τΟ ,-rερ\ τοίί γάμου παρά Βuζαντινοίς κεφάλαιον. 

φυρογέννητος, έν φ βραδύτερον κατ& τΟν ΙΔ'. αίώνα την άναφέρει ό Ι. Καν

τακουζηνΌς προσθέτων· «ούτω γ&.ρ ε,q,ος τοίς βασιλεϋσι ποιείν έπi. ταί; itυγα

τράσι πρΟς γάμο ν άγομέναις » •1 

"Όπως αν fχη, πσλU πρΟ τοϋ ΙΔ '. αίώνος, έπ" εύκαιρίιt πριγκιπικών il 
βασιλικών γάμων Επρεπε οί μελλόνυμφοι να τελέσωσι την πρόκυψιν, ν" άνέλ

&ωσι δήλα δη μετα τών γονέων tοϋ δεσπότου, έ&ν είχε, καl του παρανύμφου 

έπL ίκρίου περιβαλλομένου .UπΟ χρυσών καl μεταξωτών παραπετασμάτων, 

τούτων δf έν δεδομένη στιγμίί UπΟ τΟ Επιφώνημα « &:νατείλατε >) περιαιρε

{}ένtών, να φανώσιν ύπΟ τΟ φώς λαμπάδων είς τΟν λαόν, Οστις παλαιότερον 

δι&. tώV κρακtών τών δ1lμων καl βραδύtερον δια τού χοροϋ τf}ς εκκλησίας? 

τους gψαλλεν ε~ φ η μία ς. 

Πώς &κριβώς έγίνετο ή πρόκυψις α~τη μiiς περιγράφει ό Ι. Καντακου

ζηνος &ναφέρωv τaς εν Σηλυβρίq τελετaς έπ\ τiρ γάμφ τfjς {}υγατρός του 

Θεοδώρας μετα τοϋ Τούρκου ~Ορχάν, τούτου δ' Ενεκα όλόκληρον τΟ σχετικΟν 

χωρίον καταχωρίζομεν ένταϋ-&α. 3 

'Κα\ έκέλευε προ τijς πόλεως (Σηλυβρίας) έν τiρ πεδίφ πρόκυψιν ποιεί ν 

έκ ξύλων, ϊν" έπ' αϋτην ή βασιλέως νυμφευομένη &uγάτηρ στίiσα πίiσι γένοιτο 

καταφανής οϋτω γΟ.ρ Ε-&ος είναι τοίς βασιλείiσι ποιείν έπl ταίς -θυγατράσι 

πρΟς γάμον &γομέναις. Εϊς την ύστεραίαν δΕ βασιλεVς μΕν Εμεινεν έπl της 

σκηνής μετΟ. τών έπιλοίπων δύο -θυγατέρων, Θεοδώρα δΕ ή νυμφευομένη έπl. 

την πρόκυψιν &νfjλ&ε, βασιλεiις δΕ εϊστήκει Εφιππος μόνος, οί δΕ άλλοι πάν

τες πεζοί. Οϋτω δΕ τών παραπετασμάτων περιαιρε-θέντων, περικεκάλυπτο γdρ 

ή πρόκυψις πανταχό-&εν ύφάσμασι σηρικοίζ καl. διαχρύσοις, άνεφαίνετο η 'ιύμφη 

καΙ. λαμπάδεc; ήσαν περl αUτην ήμμέναι έκατέρω{}εν, άς εύνοϋχοι κατέχοντες 

έπl γόνυ κεκλιμένοι ούκ έφαίνοντο. Σάλπιγγες δ€ ηχησαν έπl πλείστον και 

αϋλοl καl σύριγγες καl δσα πρΟς τέρψιν έξεύρηται άν-&ρώποις. Παυσαμένων 

δΕ Εκείνων, Εγκώμια ]δον οϊ μελφδοl ύπό τινων λογίων πρΟς τfιν νύμφην 

πεποιημένα. Έπεl δΕ πάντα έτελείτο τα βασιλέως πρσσΊlκοντα -&υγατράσιν 

νυμφευομέναις, τήν τε στρατιΟ.ν καl τοiις έν τέλει πάντας καl Ρωμαίων καl 

βαρβάρων ό βασιλε,Jς είστία έφ' ήμέρας ο~κ δλίγαςο>. 

Ό βασιλικΌς γάμος, τΟ σ τ ε φ άνω μ α, τΟ όποίον σαφώς πρέπει να 

1 Ή πρόκυψις, κατ« τόν Α. Heiseηberg (οιΕν{}'άν.σ.85) εΙσάγεται άπό τής 

έποχijς τών Κομνηνών. 

~ Γ. Κ ω δ ι ν ο ϋ, Περί τών όφφικιαλίων 96.20, Α. Η e i s e η b e r g, 'Έvfi-' άν. σ. 92.93. 
Πβ. καi. τiιν ύπ' άρι'fi". 2 εlκόνα, ην όρ-6-ώς άνεγνώρισεν ό Η e is e η b e r g (σελ. 96) ώς 
τήν πρόκυψη• παριστά\'ουσαν. 

3 Ι. Καντακου'ςηνοϋ, Ίστορ. 2.58'i.l8 έξ. Βλέπε καΙ δσα σοφιi Εγραψε περl 

προκύψεως καi. ό Α. Η e i s e n b e r g, 'Έν-&' άν. σ. 85 και έξ. 

Φ. [(ουκουί.έ- Συμβολή εiς τΟ περΊ. τοϋ γάμου παρά Βυζαντινοίς κεφrί.λrιιΟ\'. 11 

διαστέλλεται του σ τ ε ψ ί μ ο υ, 1 Εγίνετο συνή{tως Εν ήμέρq: ΚυριαχίJ 2 (εlκ. 3). 

Καη'ι ταύτην, εισερχομένων τών μελλονύμφων εϊς τΟ Εν τfi Δάφνη εύκτή
ριον τοϋ άγίσυ Στεφάνου τf}ς Δάφνης, 3 έτελείτο ύπΟ τοίi Πατριάρχου τΟ 

μνfjστρσν, ητοι δ &ρραβόη•,4 με&' Ο άπήρχοντο ούτοι, ϊνα τελεσθfl 11 λει

τουργία.σ Ταύτης ληξάσης, είσΊlρχοντο καi πάλι'\' είς τΟν ναόν οι μελλόγαμοι, 
τότε δ' έγίνετο τΟ σ τ εφ άνω μ α ύπΟ τοίi ΟίκουμενικοίJ Πατριάρχου il καt 
πλειόνων Πατριαρχών, Civ έτύγι:;ανσν παρόντες εν τfi βασιλευούση. 6 

·ο τόπος, εν ψ εγίνετο τΟ σ τ ε φ άνω μ α, έφ~ δ σον πρωτεύουσα τοϋ 

κράτους fιτο 11 Κωνσrαντινούπολις, διέφερε κατό. αϊώνας, Εξαρτώμενος έχ ηϊς 
{}έσεως τών &νακτόρων 7 καl τοϋ κέντρου αύτ9)ν. 8 

ΤΟ στέψιμον καl τό στεφάνωμα έγίνοντο συνή'θως κατδ. τfιν α-ι'ιτήν Τ] μέραν (Θ ε ο

φάνου ς, Χρονογρ. 299.13: Γ. Κ ε δ ρ η ν ο ϋ, Σύνοψις ίστορ. 2.315.22. Βλέπε καl J. 
Ε b e r s ο 1 t, "Εν{}' ιlν. σ. 29). 'Έχομεν Εν τούτοις παραδείγματα, κα'θ' ατό στεφάνωμα 
ε'ίπετο τοϋ στεψίματος κατα μίαν ή μέραν, Π α ν α ρ έτ ο υ, "ΕνtΊ·' &ν. σ. 369, η καi. έπτά, 

Ν ι κ η φ. Γ ρ η γ ορά, Ρωμα"ίκ. ίστορ. 2.791.16. Φρονοϋσιν δτι αί τελεταί τοϋ στεψίμα

τος καί στεφανώματος συμπίπτουσι κατcl. πάντα. Τούτο δεν εlναι άκριβές· δι' αύτό έν τii 

μελέτη μου παραλείπω ώρισμένα μέρη περιγραφών τοϋ στεψίματος, nl όποία. κατιi τό:ς 
έρεύνας μου, δεν δύνανται νιi έφαρμοσ&cΟσι καί είς τΟ στεφάνωμα. 

2 η: α ν α ρ έ τ ο υ, "Εν&' άν. σ. 369.30, Ή μ π έ ρ ι ο ς κ α ί Μ α ρ γ α ρ ώ ν α στίχ. 500. 
'Έχομεν καl βασιλικόν γάμο ν τft Τρίτu τοϋ Πάσχα εUλογηfiέντα (Ο ί. σ\.! " ε χ ί 'ς ο ν τ ε ς 
τ ό ν Θ ε ο φ ά ν η, 394.20). Κατιi τόν J. Eb ers ο 1 t, "'Εν{Ι,. άν. σ. 29, μετιi τόν άρραβώνα 
έγίνετο ή στέψις και κατόπιν τό στεφάνωμα. 'Έπιft~ καl Α. R am b a u d, 'ΈνtΊ-' άν. 

σ. 833. 
~ Μετ&. τΟ 428 καl έφ' Οσον τό. άνάκτορα δεν εlχοv μετατε{}ή εLς τιiς Βλαχέρνας. 

~ ΤΟ μνf}στρο" δΕν έγίνε το πάντ.οτε έν τ0 εUκτηρίψ τοίί δ.γίου Στεφάνου. Σπόvζα 

Είρ1lνης τfjς ΆtΊ-η\·αίας μετιi Λέοντος τοίί Δ'. γίνονται έν τfι έκκλησίq. τοίί Φάρου, Θ ε ο

φ άνου ς, Χρονογρ. 444.20. Περl της 6.κολου{Ηας καί τής τάξεως τfjς γινομένης κατό. τό. 
μνfjστρα βασιλέως δρα Α. D m i t r i e

1 
w s k i, ΤυπικΟ. 379.1016 καl J. Ε b e r s ο 1 t, 

'"'Εν{Ι' άν. σ. 29. Κατό. τοU; άρραβώνας, εtς μεταγενεστέρους τοtιλάχιστον χρόνους, έψάλ

λαντο ~σματα ύπό λογίων πεποιημένα ?tαί τοUς άρραβωνισftέντας έκ-D-ειάζοντα. Τοιαϋτα 

τετράστιχα έχομεν ποιη1tέντα ύπό Νικολάου τοϋ Ε!.ρηνικοϋ εtς τοUς άρραβώνας τοϋ 

'Ιωάννου Δούκα Βατάτ'ςη καl τfις 'Άννης Hohenstaufeιι, Α. Η e ί s e η b e r g, 'Έν1t' άν. 
σ. 100.102.109. 

6 Κωνσταντίνου Π ο ρ φ υ ρ ο γεν ν ή του, "Εκ&εσις τής βασιλε[οu τάξεως 
212.15. 

6 Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, 'Έν6'άν. 212.17. 
7 Τό: παλαιότερα άνάκτορα ήρχισαν έγκαταλειπόμενα άπΟ τώ\' μέσων τοϋ ΙΒ'. αΙώ

νος, όπότε Μανουfιλ ό Κομνηνός έκόσμησε τα άνάκτορα _τ&ν Βλαχερνών. Κατά τό.ς 

άρχιiς τοϋ ΙΓ'. αtώνος κατφκοίίντο, έν φ λήγοντος αύτοϋ, εΙχον πλέον κρημνισflή, J. 
Ε b e r s ο 1 t, οι Εν{}' άν. 217.218. 

ε Κέντρον παλαιότερον &πό τοϋ Μ. Κωνσταντίνου μέχρι τοϋ 565 μ. Χ. ήσαν τα 
&νάκτορα τής Δό.φνης. ΆπΟ τοϋ έτους τούτου καί έντεϋftεν κέντρον κατέστη ό Χρυσο
τρίκλt}•ος. όπό-6-εν εξεκίνει ή γαμήλιος πομπή, J. Ε b e r s ο 1 t, ~Εν{}-' &ν. σ. 77.169. 
175.182. 
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18 Φ. Που:;ωυί.έ- Σuμβολi] είς τό περl τοϋ γάμου παρ& Βuζαντινοίς κεφάλαιον. 

Παλαιότερον, καL δ1Ί μετα τΟ 428: τΟ στεφάνωμα Εγίνετο 11 έν τψ εύκτη
ρίφ τοϋ &γίου Στεφάνου τijς Δάφνης 1 1] έν τψ ναψ τijς &γίας Σοφίας. Τοϋτο 
δμως δεν έτηρείτο αuστηρώς πάντοτε. 'Έχομεν π. χ. γάμον β~σιλικον εUλο

γηilέντα έν τ ψ ναψ τijς Ύ περαγίας Θεοτόκου τijς Πηγijς,' δεύτερον έν τψ 
παλατίφ τοϋ άγίου Μάμαντος, 3 τρίτον έν τ ψ ναψ τών Βλαχερνών, 4 τέταρτον 

είς τΟν Αϋγουστέα, 5 πέμπτον Εν τίj Μαναύρ(f, έν τοίς ιit'. άκκουβίτοις, 6 μετα 

δΕ τΟν Θ'. καl Ι'. α ίών α Cίλλους Εν τψ ναψ τοϋ παλατίου ηϊς "Υ περαγίας 

Θεοτόκου τοϋ Φάρου. 7 

~Εν τψ να({> λοιπΟν lιπΟ τCtς μελφδικι:Χς εϋχcΧς τών κραχτών s καl τΟ φώς 
τών λαμπάδων, ϋ.ς Εκράτουν αVλικοl λαμπρώς Εσrολισμένοι, 9 ό μελλόνυμφος, 

διάλι{}α φορέματα φορών 10 καΙ. τΟ στέμμα έπl tfjς κεφαλής, άν ή το Προεστεμ-. 

μένος, 11 1l δΕ νύμφη χρυσόπαστα καl διάλι{]α φορέματα ένδεδυμένη 12 καl έπl 

τfjς κεφαλfjς φέρουσα τΟ στέμμα, δπερ τfjς έπέitετεv, ώς ε·ίπομεν, ό μέλλων 

σύζυγος, άπΟ τών χειρών τού Πατριάρχου λαμβάνων, 18 προσήρχοντο πρΟ τοiί 

ίεροίί β1lματος καl έκεί, ένουμένων τών χειρών των \JπΟ τοϋ στεφανc6νοντος 
Πατριάρχου, 14 μετ α την έπί-&εσιν έπl τfjς χ.εφαλfjς των τfjς δεξιciς αύrοϋ, η 

1 Κ ω ν στ α ν τ ί ν ο υ Π ο ρ φ υ ρ ο γ ε ν ν1] του, 'ΈΚ'&εσις τfjς βασιλείου τάξεως 

196.20, Θεοφάνους, Χρονογρ. 299.10, 444.23, Ι. Κιννάμου, Ίστορ. 211.1, W. 
R e ge 1, Analecta Bγzantinorussica σ. 5. ΤΟ ε{,κτήριον τοϋ άγίου Στεφάνου έκτίσ{}η 

τφ 428 ύπΟ τfjς Πουλχερίας, άδελφfίς Θεοδοσίου τοϋ Β'. (J. Ε b e r s ο l t, •'Εν{}' άν. 

σ. 52, ΥΥ. S c h i c k e Ι, Das b}•zantinische Krδnungsι-echt 1Jis zum 10 Jahrhundert 
Β. Ζ. 7.521 ). 

'ΛέοντοςΓραμματικοϋ, Χρονογρ.317.5, Γ. Κεδρηνοίi, •Jστορ. 2.310.2. 
3 Θ ε ο φ άνου ς, Χρονογρ. 470.6. 
~ Ν ι κ η φ. Γ ρ η γ ο ρ α, Ρωμα'ίκ. ίστορ. 2.791.16. 
~ Ό ΑlιγουσtεUς fιτο ή πρώτη α'ίttουσα, είς ην τις εισηρχετο είσχωρ&ν είς τα άνά

κτορα της Δάφνης, J. Ε b e r s ο Ι t, 'Ένd' άν. σ. 46.51. 
G Λέοντος Γ ρ α μ μ α τ ι κ ο ϋ, Χρονογρ. 259.22. 
' Κ ω ν στ α ν τ ίν ο υ Π ο ρ φ υ ρ ο γ ε ννή του, 'Έκ-6εσις της βασιλείου τάξεως 

201.20. "Ο ναός ίδρ1'ιi}η περi τα μέσα τοίi Η'. μ. Χ. αί&νος ύπΟ Κωνσταντίνου Ε'. τοϋ 

Κοπρωνύμου, J. Ebersolt, 'Ένfi'' άν. σ. 104.107. 
8 I. Καvτακουζηνοίi, Ίστορ.l. 199.20. 
Η Εύα γ ρ (ο υ, Έκκλησ. tστορ. 221.1 έξ. (Bidez- Parnιentier). 

111 'Όρα την ύπ' &ρ. 5 είκόνα. 
11 Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, "'Εκfiεσις της βασιλείου τάξεως 

]97.1, Γ. Κ ω δ ι ν ο V, Περί τών Οφφικιαλίων 9_9.4. 
12 Ε υ α γ ρ ίο u, Έκκλησ. ίστορ. 222.15. 
13 Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, 'Έκ&εσις της βασιλείου τάξεως 209.3. 
14 Θεοφυλάκτου Σιμοκάττου, Ίστορίαι 57.15. ·Όταν αί περιστάσεις δΕν 

fjσαν όμαλαί, τΟ στεφάνωμα έγίνετο καl ύπΟ πρεσβυτέρου (Γ. Κ ε δ ρ η ν οϋ, Σύνοψις 

ίστορ. 2.542.16 ή καί ύπ'αύτοϋ τοϋ βασιλέως νυμφίου καί άρχιερέως χρηματί'ζοντος 

(Ν ι κο λάου Ά ρ χ ιεπ ι σκόπου Κ ω ν στ α ν τ ι ν ο υ πόλε ω ς, Έπιστολαί, Migne, 
PG. 111.197). 

Φ. Κουκουί.έ- Συμβολή εtς τΟ περi. τοίί γάμου παρd Βυ'ζαντινοίς κεφάλαιον. 19 

Εtκ. 3. •Η στέψις καi τό στεφάνωμα βασιλέως. 

Εiκ .. J. <Η fν τφ ναφ τελεηl τοϊί στεφανώματος. 



20 Φ. Κουκοvλε- Συμβολη εlς τΟ περi τού γάμου παρΟ: Βuζαντινοίς κεφάλαιον, 

καl τΊiς τών (lλλων πατριαρχών, αν ήσαν παρόντες πολλοί, 1 Ε:δέχοντο τα &πΟ 

τής άγίας τραπέζης λαμβανόμενα στεφάνια, άτινα &πήστραπτον ύπΟ τών πολυ

τίμων λί\tων. 2 τα στεφάνια' ταϋτα άνηlλλασσεν ό σ τ ε φ α ν ο κ ρ ά τ ω ρ, δ στις 

fjτo συνη{}ως ό παη)ρ τοίi γαμβροϋ il Q.λλος τις τών συγγενών 3 (εLκ. 4 καl 5). 
Σ1lμερον έν τοίς λα'{κοίς γάμοις, ένιαχοίi, κατδ. την τέλεσιν τοίi μυστη

ρίου ό σύντεκνος στεφάνων έπι-8-έτει έπl τijς κεφαλijς τών στεφανουμένων 

πολύτιμον ϋφασμα, ά ν α βόλι Εν Βιitυνίq: καλούμενον. Τοιοϋτόν τι ι't& Εγί

νετο καΙ. καη1. τοUς βασιλικοiις ΒuζανrινοUς γάμους, liν κρίνωμεν Εκ της 

παρατι\1εμένης εlκόνος (&ρ ι&. 4), δΕν είναι δ~ &πωαvον ΕντΟς αύτοϋ επειτα 

να έτίitενtσ ύπΟ τών κοuβικουλαρίων καt να &νηρηί)ντο εlς τΟ πενταπύργιον 

τ:α βασιλικΟ: στέφανα, 4 ώς συμβαίνει νϋν Εν Χατζηγυρίφ και Κεσάνη τfjς 

~Αν. Θρ~κης, fν·θ-α τα στέφανα, ΕντΟς ωίi &ναβολίου τιι9έμενα, κρεμώντω 

ύπΟ τοίί στεφανώσαντος &ναδόχου άπΩ τής μεσόδμη ς τής οlκίας. 

Παρόντες κατα την τελεηlν ΕντΟς τοϋ ναοίί ήσαν, πλην τών γονέων, αν 

εζων1 και τών παρανύμφων 5 και πάσα 1] σύγκλητος(\ καl Εκείνοι τών πατρι
κίων, οϋς ιδιαιτέρως είχε καλέσει ό βασιλεύς,' οϊτινες Ομως, μετα ηlν λfjξιν 

τfjς τελετfίς, ΟΟφειλον να έξέλ&ωσι τοίί ναοU καl να λάβωσι {}·έσιν μετα τών 

λοιπών πατρικίων, πρΟς δΕ: α'i βασιλικαι πριγκίπισσαι μετα άρχοντισσών, αϊτι

τινες δΕν εφερον ΕΠ'ι τf]ς r..εφαλης προπόλωμα." 

ΜετΟ: την τέλεσιν τοϋ μυστηρίου οί νεόνυμφοι συνοδευόμενοι ύπΟ τών 

παρανύμφων έξήρχοντο τοϊi ναο\J Εστεφανωμένοι καl διηυ&ύνοντο εlς τΟ δια

μέρισμα τών &νακτόρων τΩ καλούμενο ν Ο'\' οπό δ ι ο ν, Εκεί δΕ: ϊσταμένους 

tO'Uς ύπεδέχοντο οί μάγιστροι καl. πατρίκιοι πίπτοντες καί, μετα nlν άνέγερσίν 

των, ύπΟ τΟ πρόσταγμα <<κελείισατε)) &ναφωνοίηιτες «εlς πολλοUς κα'ι άγα&οiJς 

1 Ι. Κιννάμου, Ίστορ. 211.5. 
Εύα γ ρ ίο υ, Έκκλησ. ίστορ. 222.15. Βλέπε καl την ύπ' &ριit. 4 είκόνα. 
Δέν κρίνω σκόπιμον διά μακροτέρων να διαλάβω περl. &τόπων γινομένων κατά 

τούς. βασιλικοUς γάμους, τετραγαμι&ν δf]λα δη βασιλέων, συζεύξεως πριγκιπισσών μΕ 

ύπάνδρους βίq. τών συζύγοη, των &ποχωρισfl'έντας, συνάψεως γάμων βασιλέων μέ μονα

χdς και τά τοιαϋτα, διότι κατα τι:Χς περιστάσεις ταύτας πρόκειται περί έξαιρέσεων. 

·i Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ Π ο ρ φ υ ρ ο γ ε ν ν 11 τ ο υ, 'Έκdεσις τfjς βασιλείου τά

ξεως 200.3. 
5 Παράνυμφοι έγίνοντο συγγενείς η καΙ. φίλοι τοϋ στεφανουμένου καi αύλικα 

δ' ένίοτε πρόσωπα (Θ ε ο φ άνου ς, Χρονογρ. 252.26 ). 
6 Λέοντος Γραμματικού, ~Χρονοyρ. 317.4. Πβ. και τα τοϋ Θεοδώρου 

Π ρ ο δρόμο υ έν τfl 'Ελληνικfι Πατρολογίq. τοϋ Μ i g η e 133 στήλ. 1350. 
7 'Ως μανΟάνομεν, πολλο!. ματαιόδοξοι τα πάντα δπραττον, ϊνα συγκαταλεχfl'ώσιν 

εiς τούς προσκαλουμένους, Γ ε ω ρ γ ίο υ Β ο ύ ρ τ ζ ο υ, Λόγος c:tς τι) ν άγίαν καi μεγό.
λην Πέμπτην (Βασιλείου Γεωργιάδου, Μιχα-ι)λ 'Ακομινάτου τού Χωνιάτου καi Γεωργίου 

ΒοVρτζου μητροπολιτών 'Αθηνών λόγοι σ. 47). 
s Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο u Π ο ρ φ υ ρ ο γ ε ν ν r'ι τ ο υ, "Εκ&εσις τijς βασιλείου τάξεως 

214.12.18. 

Φ. Κουκοvί.έ- Συμβολη εlς τΟ περi τοU γάμου παρό. Βυζαντινοίς κεφάλαιον. 21 

. ρόνους». ~Ενταίiitα προσήρχοντο καl αL πατρίκιαι κα'ι λοιπαl άρχόντισσαι, 
χ ' ' ') ' β ,α' " ,α - Α' ' 1 ανευ προπολωματσς, και ε .αμ ανον υεσιν οπισυεν της υγουστης. 

οι στεφανω-&έντες &.χολου·θούμενοι τώρα ύπΟ τών μαγίστρων και πατρι

κίων, καl μέχρι τιν~ς ύπΟ τώv γυναικών, ώv α'i μΕ:ν προσκληitείσαι (κλη
τωρευ8είσαι) ελάμβαναν iJέσιν εΙς τΟν χοχλίαν τfjς δ.γίας Χριστίνης, αί δΕ 

λοιπαl &π1]ρχοντο, 2 συνοδευόμενοι, λέγω, ύπΟ τών μαγίστρων καl πατρικίων 

καl της J,οιπfjς τάξεως διηυiJύνοντο εΊς τΟ σ έ κ ρ ε τ ο ν τ ώ ν ύ πάτων, Εν-&α 

ϊσταντο, καl Επανελαμβάνετο ή προηγουμένη τελεη], παρόντων κα'ι τών 

συγκληtι:κών · ~ 
Εtς τρίτην {}~σιν, καl δη εt.ς τΟν τ ρ ίκλινον τών καvδιδάτων, 

περιέμενον ταUς νεονύμφου~, πορευομένους εLς τΟν παστόν, τCι μέρη, o'i Πρά
σινοι δfjλα δij καl o'i Βένεωι μεη~ τών ψαλτών των (κραχτών), Οταν δ~ ή 

πομπfi προσήρχετο, τα δργανα ηUλουν και dμφοτ:έρων τών μερών ot κράκται 
δμοίJ &.νεβόων· <<πολλά, πόλλά, πολλά», έν ψ δ λαΟς επεβόα· «πολλΟ: i::tη, είς 

πολλc!» καl πάλιν ot κράκται· «δ σωηlρ 1)μών τους δεσπότας φύλαξαν· πνεϋμα 
τΟ Πανάγιον τdς Αύγούστας σκέπασαν. Κύριε ζωιlν αUτών δια την ζωην 

1]μών. Βασιλείi νεόνυμφε (ii εuγενείς νεόνυμφοι), Θεος διαφυλάξοι σε (σας)· 

Ενrιμε, Ενάρετε, τρι&ς κατακοσμt]σοι σε (κατευοδώσοι σας) καl χαρ&:ν παρέξοι 

σοι ΘεΟς δ Επουράνιος, εδλογ&ν τΟν γάμον σου (σας) &ς μόνος ύπεράγα-θος 

δς Εν "καν~ τ:Ο πρότερον τψ γάμφ παρεγένετο κα'ι Εν αVτii) ηVλόγησε τΟ ϋδωρ 
(0ς φιλάν-θ'{?ωπος κα'ι οίνον &πετέλεσεν (μετεσκεύασεν) άν&ρώποις (dνiJρώπων) 

εlς άπόλαυσιν, οΏτος εύλογΊ]σοι σε μετιi κα'ι τfjς συζύγου σου καl τέκνα σοι 

δωρήσεται ΘεΟς πορφυρογέννητα (Εσ' 6 ΘεΟς δ ιl.γιος rol•ς νεονύμφους 

φύλαττε). Αϋτη 1Ί 1Ίμέρα ηϊ;; χαράς rών Ρωμαίων, έν ·fι ένυμφεύ{}ης ό δείνα 4 

Ciναξ, δ δείνα 5 τfj εύτυχεστάτη Αύγούστη» 1
-' η, κατ' ό:λλην μαρτυρίαν. «'Ό 

σωτ1)ρ ΘεΟς 1lμών τους δεσπότα; φύλαπε, ι.Χγιε τρισάγιε, ζωην Uγιείαν δΟς 
αUτοίς. Πνεϊiμα τΟ Πανάγιον τcΧς ΑVγο·ύστας σκέπασον. Κύριε, ζω1Ίν αVrών 

διcΧ ηlν ζαηlν Ίlμ{όν· Εσ' τσΠτο τΟ βασίλειον, ΚιJριε, στερέωσαν». 7 

<Όrαν δ~ εφ-θη,νον πλησίον τfjς παστάδας, πάλιν δια τά'η' χρακτ5η' &νε

βόων τα μέρη dπελατικΟν εlς Ί1χον α'. «Δι' Ίlμdς έμετρίασας έν Καν(i tfjς 

Γαλιλαίας ηlν f:ννομον συν(iφειαν ό)ς ΘεΟς fπισφραγίζων· Επl μηrρικfϊς yd:ρ 

Κωνσταντίνου Πορφυρογενν{Ιτου, "Eνfi'ciν.197.lέξ. 212.20,214.9. 
Κ ων στ α ν τ ίνου Π ο ρ φ υ ρ ο γ ενν1l το υ, "Εν{}' ciν. 214-.11. 

~ Κ ω νσταντ ίν ου Π ο ρ φ υ ρ ο γεν ν1] τ ο υ, ''Εχ{Ιεσις τfjς βασιλείου τάξεως 
197.5, 213.2. 

4 Έλέγετο τΟ Ονομα τoiJ νυμφίου. 

ι; Έλέγετο τΟ Ονομα τfjς νύμφης. 
6 Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ Π ο ρ φ υ ρ ο γ ε ν ν ή τ ο υ, "Εκ\tεσις τijς βασιλείου τάξεως 

197.10 έξ. 213.5, 380.15. 
; Κ ω ν στ α ν τ ίν ου ΙΙ ο ρ φ υ Q ο y ε yνή του, ''Εγ{}' &ν. 380.5. 
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παστάδος cδς άνitρωπος προεκλίfhις και ώς ηlιλόγησας τοiΙς Εκεί νυμφευο

μένους οϋτως καl. νϋν εΟλόγησον δυάδα στεφανουμένην κατακοσμών εϋτεκvία 

καi. είρηναίq. βιώσει)>. 1 • 

~Η ίδιαιτέρα τότε είς την Αύγούσταν άκτολογία είχεν ώδε· 

«Εύφημήσωμεν κατd χρέος τfιν χαρόν ήμών τ1Ίν Αύγούσταν. Πολλοί σου 

χρόνοι, &εοπρόβλητε Αϋγούστα· πολλοί σου χρόνοι, εύτυχεστάτη Αύγούστα· 

πολλοί σου χρόνοι ή σύζυγος τοίi δεσπότου· συ εκ &είας ψήφου προεχειρί

σ{Jης ε~λόγησεν ό Θεος ό Παντοκράτωρ· συ ενυμφεύ&ης εκ Θεοίi τii πορ-

• πορφύρq. στεφανώσας σε τfί ίδίQ. παλάμη, άλλ~ ό είς ταύτην καλέσας ~ε την 
ά~ίαν κα~ συζεύξας σε ό δείνα τψ δεσπότη 2 τσUς χρόνους άου πληΜνοι. σiιν 
τφ δεσποττι. Είσακούσοι ό ΘεΟς τοϋ λαού ύμών· ό δείνα 3 τfίς εύσεβεστdτης 
Αύγούστης πολλd τα Ετη », έν φ ό λαΟς έπανελάμβανε κατ~ &ρχdς ry τρlς tO 
«Πολλοί σου χρόνοι» η Επειτα τρlς εκαστον τών υπο τών κραχτών απαγγελ

λομένων στίχων καl Εν τέλει τΟ πολυχρόνιον. 4 

Ταϋτα Εφ~ δσον κέντρον τών άνακτόρων ητο τΟ άνάκτορον της Δάφνης1 
&πΟ τfις ίδρύσεω; δμως του νέου άνακτόρου καΙ. τΟϋ Χρυσοτρικλίνου, καί, 

κα&~ ώρισμένην μαρτυρίαν Κωνσταντίνου τοϋ Πσρφυρογεννήτου, «Εν τοίς 
~, - ' ' ~~ '_, , εσχατοις καιροις», το στεφανωμα εγινετο εν τη εκκλησια τοίί νέου τούτου άνα ... 
κτόρου τίi έπιλεγομένη της Τ περαγίας Θεοτόκου του· Φάρου, ή δf: γαμήλιο; 
πσμπη μεταβα[νουσα ε\ς τον εν τίj Μαγναύρ~ παστον διήρχετο δια τοίi Χρυ

σοτρικλίνου κατα την δίοδον τών &ργυρών πυλών τοϋ Οποίου Εψάλλοντο 

ύπΟ τών δήμων οί ϋμνοι. 5 Έν τ ψ Χρυσοτρικλίνφ μάλιστα έπl {]ρόνου κα{}ή

μενος ό βασιλεUς &πένεμε κατα την ήμέραν τοϋ γάμου του διάφορα dξιώ-· 
' )) ' , δ' δ ' ματα, προαγων πο , .ους εις μαν ατορας, ισυπατους, πρωτοgπαiJαρίους σπα-

{}αροκανδιδάτους κ.τ.λ. e ' 

'ΑπΟ τοϋ IB '. α'ίώνος καΙ. έντεϋ&εν οί νεόνυμφοι μετα τΟ Εν τώ ναώ τfις 
άγίας Σοφίας στεφάνωμα, μετέβαινον ε'ίς τα κατd τdς Βλαχέρνας ~ &νά~τορα 
εφιπποι, διερχόμενοι δι~ δδών δια κλάδων δένδρων, ιiνitέων καΙ. δdφνης Εστο

λισμένων, τών συνοδευόντων πεζών έπο μένων. 7 

Μετα τα άνωτέρω ιiκτολογήματα οί νεόνυμφοι συνοδευόμενοι «όπΟ τών 

ταίς κορυφαίς tών άξιωμάτων περιλαμπομένων» είσήρχοντο είς τΟν νυμφικΟν 

1 Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, 'Έκ{}εσις τfις βασιλείου τάξεως 380.10. 
2 Έλέγετο τΟ Ονομα τοίί νεονύμφου δεσπότου. 
8 Έλέγετο τής νεονίιμφου τΟ δνομα. 
4 Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, 'Έκ'6'εσις τής βασιλείου τάξεως 200.9 έξ. 
Ι> Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτοu, 'Έκ'6'εσις τής βασιλείου τάξεως 

201.21. 
6 Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, 'Ένft'6.ν. 632.8.14. 
1 Ι. Κα.ντακουζηνοίί, Ίστορ.1.202.13. 'Όρα καl Α. Heisenberg, "'Εv{}'άν. 

σ. 110. ΠεQι τοίί στολισμοϋ "tών βασιλικών ϊππων βλέπε Γ. Κ ω δ ι ν 0 ϋ, "Eνfi"' dν. 97.10· 
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{}άλαμον, τΟν παστό ν, Οστις ήτο έστολισμένος μΕ ρόδα καl διάφορα &:νθη, 
εlχεν άργυρd πολύφωτα 1 και ήτο «χρυσ(ί) και λί&οις άγερώχοις κατάκοσμος 
ναl μην καl &λουργοίς ίματίσις βαφijς δευσοποιου Τυρίας μεγατιμίου περι
πόρφυρος» 2 καi Ο στις, Εφ ~ δ σον ·cα άνάκτορα εύρίσκοντο είς την παλαιάν 
των {tέσιν, Επήγνυτο Εν τψ τfις Μαγναύρας δερινψ άνακτόρφ 3 η Εν τψ tρι
κλίνφ ~Ιουστινιανού τοϋ ρινοτμ1lτου,·1 Εκεί δ~ ίστάμενοι Ορ-&ιοι καt έστεφανω
μένοι fίκουον τσUς κράκτας τώ1ι δύο μερών τα έξfις &κτολογοϋντας, Εν φ ό 
λαός τΟ καλώς 1iλ&ες μεiJ' εκαστσν στίχον ιiνεφώνει· «Πολλά, πολλά, πολλά. 
Καλώς ήλ&ες ό δεσπότης τών Ρωμαίων· καλώς ήλ&ες ό δεσπότης συν τfi 
Αύγούσηy καλώς ~λ{}ες, {}εοεπίλεκτε Α\Jγούστα· ~αλώς fιλ{}ες, {}εοσκέπαστε 
Α~γούστα· καλώς ηλ{}ες ό δείνα, 5 χαρu Ρωμαίων· καλό">ς ήλ&ες η ε~γένεια 
τijς πορφύρας καλώς ήλ1Jες ή πο1Jουμένη παρu πάντας συ εκ {}είας ψήφου 
προεχειρίσitης ε'ίς σύστασιν καl &Vέγερσιν τοϋ κόσμου· συ Εvυμφεύ{}ης Εκ 
Θεοϋ τΏ πορφύρq., σΕ εύλόγησεν ό ΘεΟς ό παντοκράτωρ, στεφανώσας σε τfi 
αUτσϋ παλάμπ &λλ' ό ε'ίς ταύτην καλέσας σε την άξίαν καt συζεύξας σε ό 
δείνα τψ δεσπότη, τοUς χρόνους σου πλη{tύν.σι Εν τϋ πορφύρ~· είσακούσοι ό 
ΘεΟς τοϋ λαοϋ ύμών:t.ι>. 

Ε'ίς τοUς νεονύμφους έψάλλοντο έπ" 'Lσης καΙ. Ο.λλα παστικα ~σμαtα, 

δι" ών Εξ1lρετο τΟ κάλλος, ή εύγένεια τfις καταγωγής καl τα ψυχικά των προ
τερήματα, Ετι δ' 1Ί άνδρεία τοϋ νυμφίου, παρεβάλλοντο δ' άμφότεροι πρΟς 
κισσο-L!ς η κυπαρίσσους η κλήματα η ναρκίσσους η Εκείνος μΕν πρΟς φωτί
ζοντα fίλιον, αϋτη δΕ πρΟς φέγγουσαν σελήνην. τα έπ4σματα ταϋτα κατέ
ληγαν πολλάκις ε'ίς εUχην ύπΕρ άποκτήσεως πορφυροyεννήτων τέκνων, ευσε

βών προμάχων τής νέας Ρώμης. ' 
Μετα τα &.κτολογΊlματα καl Επ~σματα ταύτα οί νεόνυμφοι, έστεφανω-

1 ΚωνσταντίνrυΠορφυρογενν1lτου, "Εν{}'dν. 379.16, 499.10, 505.4. 
z Θ ε ο φ υ λ ά κ τ ο υ Σ ι μ οκά τ τ ο u, Ίστορίαι 57 .21, 58.1. 
#Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτ:ου, 'Έν'fl'6.ν.213.7,13,214.22. 
4 Ot συνεχίζοντες τΟν Θεοφάνη, 458.13. 'Όρα καΙ. τΟ ύπόμνημα τοίί Reίske 

είς τΟ εργον Κωνσταντίνου τοϋ Πορφυρογεννήτοu περt τής βασιλείου τάξεως σ. 255.256. 
b Έλέγετο τΟ Ονομα τοϋ νυμφίου. 

s Κω\•σταντίνου Πορφυρογεννήτου, 'Έκ{}εσις τής βασιλείου τάξεως 198.5 

έξ. 213.10. 
1 Θεοδώρου Π ρ ο δρόμο υ, Είς γάμοΥ βα<JιλικΟν παιό.ν τοίς δήμοις, καl tΌίi 

αύτοίί, Έπι'flαλάμιος τοίς τοίί εύτυχεστάτου Καίσαρος υϊοίς (Migne, PG. 133 στήλ. 1351. 
1352. 1353. 1402. 1403. 1404}. C. C a s t e 11 a n i, Epithalamio di Tbeodoro Prodromo per 
le nozze di Giovannί Comneno σ. 14. 16. 24. 30. 32. 34. 'Υπάρχει ή γνώμη ( Α._Η eί s e n
~ e r g, 'Έν{}' ιiν. σ. 94.95) δ τι τό. ~σματα ταϋτα εψάλλοντο ~κατ α τ:Ύ]\' πρόκυψιν: ε Τ ναι 
ομως ·ωίί παστοϋ, 00ς δεικνύει και δ τίτλος Επι{}αλάμιος καί στίχοι οίοι οί έπόμενοι· 

'Υμ1·είτε τδιι νυμφαγωγόJ', τδ1ι fjλιοι' τής Ρchμης 
Τδ1• φρυ%τωροVνrα σtίμεροJι καi τ α i• τ η 1' τ 1} 1' π α σ τ ά δ α 
Καi σVν αΔτfj φωτίζοντα τοVς νvμφαγωγουμένοvς. 
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μένοι άκόμη, ανήρχοντο είς την κόγχην τοϋ παστοϋ, ϊνα ιiποitέσωσιν έπt τοϋ 

βασιλικοϋ χρυσοϋ κραββάτου τα στέμματα, 1 Εν φ o't κράκται τών δύο μερών 
τα έξfjς όμσU 1'Ίκτολόγουν· «Πνεί:iμα τΟ πανάγιον τΟν γάμον Επευλόγησον· ·ό 

έν Kαv(i ΧριστΟς εί•λογ1lσας τΟν γάμον, είιλογήσοι τΟ στεφάνωμά σου δ δείνα 

αύτοκράτορ. 2 Π νεϋ μα τΟ πανάγιοΥ τΟν γάμο ν έπευλόγη σον μεηΧ τfjς συζύ

γου σου τfjς ό δείνα 3 είς ή μέρας καl καιροUς καl χρόνους έως ιΧκρου γήρως 

ύμών έν βίφ είς δόξαν αύτοϋ καl ε'ίς σύστασιν τών Ρωμαίων. Είσακούσοι ό 

ΘεΟς του λαοϋ -δμών, πο/.ί,ά, πολλά, πολλά. Κύριε, ό τούτους συζεύξας, συ αUτοiJς 

περίσωζε· ό ΘεΟς ό δ. γιος δΟς αύτοϊς όμόvοιαν. Τούτο τΟ βασίλειον, κύριε στε

ρέωσαν. Πνεϋμα τΟ πανάγιον τΟν γάμον έπευλόγησον» 1 έν φ ό λαΟς μείJ~ εκα
στον στίχον &νεφώνει· «Εσ· πνεϋμα τΟ πανάγιον» κα'ί Εν τέλει πολυχρόνιον. 4 

Tfjς Εν τψ {}αλάμφ τελετής ληξάσης, τα μΕν στέμματα εaετον οί νεό

νυμφοι έπl τού vυμφικοϋ κραββάτου, 00ς ;τροείρηται, έκρέμων δΕ τα στεφάνια 

οί κουβικουλάριοι είς τΟ έν τfj Μαναύρ~ πενταπύργιον, 5 Οπου tjτo τοϋ βασι

λέως δ κράββατος.' 

Μετ& τΟ πέρας τfjς έν τψ παστψ τελετf]ς, οί νυμφίοι &πήρχοντο είς τfιν 

α·ιθουσαν τών ι{}' &κκουβίτων καl έκά{}ιζον έν ήj rραπέζ11, Εχοντες συνδαιτυ

μόνας, πλην τών συγγενών κα'ί τοϋ Πατριάρχου, καl τοUς συγκλητικούς -7 (εtκ. 6). 
Εtς τfιν τράπεζαν ταύτην, ην έκόσμουν πολυτιμότατα Επιτραπέζια σκεύη, 

καl μόνον είς έξι;ιρετικώς δυσκόλους περιστάσεις ύποδεεστέρας &ξίας τοιαϋτα, 

παρετί:θ-ετο πολυτελες καl λαμπρΌν δείπνον ύπουργούντω-ν τοΠ δ ο με σ τ ί κ ου, 

καl τοϋ έπl τfjς τραπέζης, η τινος τών συγγενών toU βασιλέως, Οντινα 

σΏτος &ρι.ζεν, &σκεπούς Ομως. 8 

Είς την γαμήλιον δΕ τράπεζαν, εlς ην έφιλοτιμείτο yι} παρακα311ση 

πdς τις κοινωνικfιν κατέχων -θέσιν, !J Εννοείται δτι πάλιν χωριστα τών άνδρών 

συνεποσίαζον αί γυναίκες.ιο 

Ταύτα αν ό παστΟς έπήγνυτο έν τοίς κατα 1νΙαναύραν δ.νακτόροις, liν 

1 Κωνσταντίνου Πορφυρογεννή;;ου, "Ενfi'άν. 213.13. 
~ Έλέγετο τού βασιλέως τΟ Ονομα. 

3 Έλέγετο τijς '\'ύμφης τΟ Ονομα. 
4 Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, "Ενfl'άν.199.ί έξ.213.13 . 
.., Τοϋτο Υjτο έπιπλον ούτω κληθέν έκ τών πυργίοκω'' οϋς έφιορε. 
~Κωνσταντίνου Πορφυρογενν1]του, "Εν{}' dν. 200.2. J. Ebersolt, 

Le grand ρa1ais de Constantinople σ. 72. 
? Κωνσταντίνου Πορφυρογεννljtου, "EνiJ. ιlν. 200.5, 213.15. Λέον

τος Γ ρ α μ μ α τ ι κ ο υ, Χρονογρ. 230.5. 
8 Γ. Κ ω δ ι ν ο υ, Περί των όφφικιαl.ίων 55.11, 57.19, 58.12, 98.21. 
9 Γ. Β ο ύ ρ τ ζ ο υ, Λόγος εl.ς τfιν άγίαν καί μεγάλην Πέμπτη ν (Β. Γέ:ωργιάδου, 

Μιχαήλ Άκομινάτου του Χωνι6.του καi Γεωργίου Βούρτζου μητροπολιτGη 'Α6ηνών 

λόγοι σ. 47). 
10 Ε ύ σ ε βίο υ Π α μ φ ί λ ο u, Εtς τόν βίον Κωνσι:αντίνου τοϋ βασιλέως, (Migne, 

PG. 20.12UU). 

φ, Κnυκοvλi ~ .ΣυμβολiJ είς τΟ περi του γάμου παρό. Βυζαντινοί<; κεφάλαιον. 25 

Εlκ. ;;. 'Ο Πατριάρχης πρΟ τού iερου βήματος τελεϊ τΟ στεφάνωμα. 

Εlκ. 6. ΤΟ γαμήλιον συμπόσιον. 
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δΕ μακρdν Επανηγυρίζετο ό γάμος, ώς λ. χ. έν τfi Πηγίj, τότε Ε){εϊ έγίνετο καl 

τΟ γαμιlλιον συμπόσιον, Επανερχομένων ε1.τα ε'tς τα άνάκτορα τών νεονύμ
φων έν πομπfi. 1 

.ΜεrCι τΟ πέρας τοU συμποσίου, 2 &.νίσταντο ο 'Ε βασιλείς δίδοντες τΟ 

σημείον τΎjς απομακρύνσεως καΙ διηυ{}ιJνοντο πάλιν ε'ίς τΟν παστό", συνακο

λου-&ούντας Εχονrες Εκείνους τών φίλων, οίJς c~Sριζεν ό βασιλεύς. cH ένδυμα
σία τών συγκεντρουμένων fιτο rότε ώρισμένη. Κατα την παρα Πορφυρογεν
νή cφ μαρτυρίαν, ό μΕν βασιλεοπάτωρ έφόρει χρυσοϋν σαγίον, «δ μικρΟς 
βασιλεi1ς» τζιτζάκιον, οί δεσπόται ·fισαν Ciνευ χλανιδίων, οί δΕ φίλοι έφόρουν 

οία καl έν τίj α!:&ούση τών ιι1·' &κκουβίτων φορέματα. 3 

Κατα την πρώτην νύκτα τοϋ γάμου, c~Jς λέγει Ο Α. Rambaud,J συγγενi}ς 
τών νεονύμφωΥ, &υ ρ ω ρ Ο ς καλούμενος, μi: γυμνΟν ξίφος Εφύλαττε πρΟ τΥj; 

Ηύρας τοϋ νυμφικοϋ &αλάμου, πιθανόν, ϊνα &πσμακρύνη τα πονηριl: πνεύματα. 

~Αναπόσπαστος του βασιλικοϋ γάμου τελεηl ΊΊ το καl ή του. λουτροϋ, ή 

γινομένη την τρίτην άπΟ τών γάμων ήμέραν. 5 

Κατα την ήμέραν αύτfιν fiρχοντο οί Πράσινοι καl οί Βένετοι και ετοπο
ι'tετοϋντο άπέναντι άλλήλων είς την δεξιαν καl άριστεραν στο αν τfjς 1\fαναύ. 

ρας, ΕτοποΗέτουν δΕ είς τρία διάφορα σημεία καl τα τρία Οργανα, &τινα 
μεΙ't~ εαυτών ΕκόμιζοΥ. ΜετU ταύτα Επηκολού&ει ή πομπικΊ) παρέλασις τών 

πρΟς λουτρΟν χρειωδών, ·Ιlτοι τών λουτρικών σαββάνων, χρυσουφάντων λεν
τίων, μυρο-θηκών, -θηκών, Εν αΙς Sτίίtεντο τα του λουτρού φορέματα και τών 

σικλοτρούλλων, τών δοχείωΥ δfjλα δή, δι~ Wν ήνrλείτο καi έχύνετο είς τοUς 

λουσμένους τΟ ϋδωρ. 

Πάντα ταUτα συνώδευον μέχρι του λουτροU κιfJαρισταί, χορευταi καi 
&οιδοί, τα &υ μελικά, ώς τότε ελεγον, 6 προσέτι δΕ κα'ι οί ϋπατοι, ο"ίτινες καl 

8πανήρχοντο εί~ ώρισμένην ι~έσιν, τfιν πόδωσιν, 'Ιlτοι τfιν βάσιν τf}ς γεφύρας, 

&ναμένοντες τfιν έμφάνισιν τΥjς Αύγούστης. 

Την έκ του παστοί! Εξερχομένην Αύγούσταν παρακολου&συμέvην ύπΟ 
τών κλη{}εισών άρχοντισσών συ'\'ώδευον μέχρι τινΟς οί πατρίκιοι καl εϊτα οί 
ϋπατοι, έν ψ, &μα τfι έμφανίσει της, πρώτον οί Βένετοι καl κατόπιν οί Πρά

. σινοι η1Jλουν τα όργανά των καt fικτολόγουν. Περατω{}έντος τοϋ λουτρου, ή 
Αϋγούστα, συνοδευομένη πάλιν ύπΟ τών συγκλητικών καΙ. άκολου{}·ουμένη ύπΟ 

1 Λέοντος Γραμματικοϊί, Χρονογρ. 317.7. 
2 Κατα τό.ς έπομένας ήμέρας οί βασιλείς ηύωχούντο ό.ποitέτοντες τΟ στέμμα και 

περιβεβλημiνοι λαμπρό. βασιλικό. φορέματα, Ι. Κ α ν τ α κ ο υ ζ η ν ο ϋ, 'Ι στορ. 1.202.1'ί. 
~Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, "Εκ#εσις τfjς βασιλείου τάξεως 213.17. 
~ Α. R a ιn b a ud, Empereurs et imperatrices d'Orίent (Revιιe des deux mondes 

103 (1891) σ. 835. 
5 Τό. γαμήλια λουι:ρά σιlμερον σuvη{}έστατα γίνονται πρΟ τοϋ γάμηυ, μόνον δ' εν 

ΧιλϊΊ τοϋ Πόντου καί Βουρδουρίφ tής Πισιδίας τΟ Σιiββατον μετό. τόν γάμο'' (Κλ. 
'Ιατρίδοu, "Η&η καί Ε-&ιμα εν Άνατολϋ, Ξενοφάvοuς τόμ. 3.207) καi έν Σαράντα 
'Εκκλησίαις τi)ν εtκοση)ν άπΟ τοϋ γάμου ήμέραν. 

6 Καi σήμερον σuvοδεύουσιν έν Πόντφ τijv νόμφην εtς τι) λουτρΟν iιπΟ τοiις ήχους 
λύρας και έν μεγάλη δέ πομπfj όμοίως έν Βοuρδουρίφ τfις Πισιδίας (Κ λ. 'Ι α τ ρ ί δ ο υ, 
"'Hfi'η καί ε&ιμα έν Άνατολfί, Ξενοφάνους τόμ. 3.76). 

· · ~υμβοι· η' εiς τΟ περi τοU γrlμου παρli Βυ'ζαντινοϊς ;ι.εφύλαιο\'. 
Φ. Κου%οvιε ~- ..., • 
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~ ' δ-] α δη' τών Πρασίνω·ν καl Βενέτων δ.κτολογούντων, 
ών μερών αντιπροσωπων η " _ Ε' 

τ ,' - α τοίί εLς δν δεν είσήρχοντο αt κλη-&είσαι γυναικες. ισερ
Εφfl-ανε μεχρι του π σ , "_ _ , δ~ , ~ ό 

, ~ ')ρει μέχρι της δεξιάς κόγχης του παστου, τοτε ηρχοντο απερχ -
χομενη προυχο Κ · ") ' ' ' " ατέρω{)εν 

< "ξω-8-εν ίστάμενοι συyκλητικοί. α{}· ο ,ην την πορειαν και εκ 
μενοι οι ε '" {J ~' 0 ~ :παρακα 
- Α' 'στη ... έβάδιζον δύο αVλικαl γυναίκες και οπισ εν ηρχετ η • -

tl1ς υγου "' - c" , α~ δύο πρώται πορφυροϋν ροδιώνα διάλιι~ον. J 
ι'tιστρ ι α, κρατουσα, ω., και ι ' 

'Ε , - ;rρώτω μέρει τη-ς παρούσης διατριβijς ε'ίδομεν δτι ~ γάμος δ~ήρ-
' τω · • ' ο.~ « • ~ μονον 

'βδ 'δ' α κα'ι π)ε'ον 2 Εχομεν 1.ιάλιστα μαρτυριας, χωι ας ουtος ου 
κει ε ομα J • , c , {}' C\ " '} 

δ ' έβδοiιάδας διη' ρκει &λλ&. κα'ι τεσσαράκοντα ημερας, κα ας 1~ πσ, ,ις 
υ ο ' - - ., 'ξ '" \'to προς -θ-εαν fιτο έστολισμένη δι' &ργuρών καl χρυσων σκευων, ατινα ε ετιυε J 

UπΟ τών κατόχων των. 3 

, , c ' η· ς χαρfiι- f)' τις Επρεπε 
«Ι να· μ11 μένlJ δ~ ό λαος και ο στρατος αμετοχος τ " ~' ·, , 

να είναι πάνδημ~ς, 6 γαμβρός, ώς καl κατα, την στ~ψιν, 4 -διέτ~σσε ... ~α ,σ:ρ~;, 
νωνται f:π'ι πολλ&.ς ή μέρας τράπεζαι εl,ς δια"φορα _μ:ρη :ης ~ολεω~..:· ε~ ~ 
παρετί-&εντο Ciφ&ονα βρώματα άπΟ χρόνου .ικανο~ εκ τeων, επαρχιων ει:., την 
πρωτεύουσαν κημιζόμενα, είστία δ"., έν τοίς ~νακτ~ρο,ις, ωr,ς εκ μεrαγενεπτερων 
κειμένω-v μαν{}άνομεν, καl δρφανυυς, πτωχους και χηρας · , _ 
, Κατα τΟν α1Jτ0ν χρόνον ύπΟ τοUς Ύ)χους αϋλών, συρίγγων κα~ κιδαρων, 
στεφανηφοροUντος καl χορεύοντας τοU δήμου, ί ε~ίν?ν:_ο παρ~στασεις ~αυ-
ατοποιών καl γελωτωτοιώv ~. ετι δ" ίπποδρομικοι αγωνες Υ.αι παρασ,rασει~ 

rv τ{ί) ί.πποδρόμφ," παρείχονrο δΕ φιλοτιμίαι είς tO'Uς ~υγ>'λητι.κους και 
rΟν γ,λη·ρον. 10 

ΦΑIΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥ ΛΕΣ 

Πσ φυρογεννήτου, "Εκ#εσις της βασιλείο:' ;όξεως 
Κωνσταντινου I! _ ... - -ι σ'μβοfα του ερωtος 

214 20 "ξ Παραδέχονται δτι ροδιωνες η σαν χρυσι;ι μη ,α:. "υ , ' , _ (/ ε"Ε. κ 

J E
•b ε· lt "Εν·"'α'ν σ 32 Α Rambaud, ""Eνft' αν. σ. 83t:J η καρποι ροιας '_ι· , ~ erso , υ . · · · 

Σ ο φ ο κ λ έ ~υ ς). ' 693 ' "Επι-&ι καί Έπετηρίδοc Έταιρ. Βυζαντ. 
2 Π ') ιον χρονικΟ"Ί' .'±. · β λ' 

Σ δ _α σ~ α Β' ' σ 40" καί 41 "Π α ν α ρ έ τ ο υ, Περl τ&ν τfις Τραπεζοiίντος ασι εοη• 
που ων τομ. · · ' 

(τ a f e Ι, Eustathii opusc. 369.31 ). , , 
3 Θ ') άκτου Σιμοκάττου, Ιστοριαι 58.20. 'δ'δ 
'r'" εr{:~:νοiί Περί τών όφφικιαλίων 98.10. Καί κατά ηΊν ,πρόκ)υψιν ε ,ι οντο 

· ' ' ' ' ' σ- άργυρΟ. και χα ,χα νομισματα 
δώρα, Ε:πικόμβια δήλα δη πεqιεχοντα,Ιανα :ρι~7~~υ Γ' Κ ω δ ι ν ο υ Περi.τών όφφικια· 
(Θεοφυλάκτου Σιμοκαττου, στοριαι · , · • 

λίω~~8-,6~- ίου 'Εκκλησ. ίστορ. 222.4, Ι. Κιννάμου, 'Ιστορ. 211.7 έξ. 
" υ Α~~ h a ~ 8 e τ Das Drahenwunder des hei1ίgen Georg 138.11. . 
-: Jz. ' "Ισ·ο'ρ 249 19 Βίος Κωνσταντί"Ί•ου τοϋ βασιλέως (Μ ι g n e, PG. ' ω σ ι μ ο υ, " . . , 

20.1200 ). , "Ι ' 58 25 
~ Θ ε ο φ υ λ ά κ τ ο υ Σ ι μ ο κ α τ τ ο υ, στοριαι ' . . "Ε {t' , 911 12 
!I Π 'λ ι 0 ν Χ ρ 0 ν ι κ ό ν, 578.15, Ι. Κ ι ν ν α μ ο υ, ν αν;""' ·, · "δ 

α σ Χ α , 'Ι 211 10 'Ο Θεόφιλος κατό τΟ στεφανωμα του ε ω:r·,εν 
Ι σ Ι. Κ ι ν ν ;ι- μ ο υ, ~τορ-, . ~ ι τ, ν σύγκλητον πεντήκο-ντα καt είς τΟν κλήρον 

εις τΟν Πατριαρχην χρυσιου λιτρας _ι ε, ε ς . η σ 5 .) ό δέ Μανουη' λ Κομν·φ·Ος κατli τοiις 
ιε' (\V Regel Analecta B)rzantιnorussιca . , , , , 

,· . · ·' - Μα ία τ'ης 'Αντιοχείας τοiις παρόνταc πατριαρχας «αφ{tονψ χρυ· 

~r:σδυ~\;:~,ά~~~ς::~r,"~~~ ~π:~"~' ~~~σ~ά;τ1~~9 )~ ~~~.χ~,"~~~~ο,";,~νί~;~ϊ~":.,;!;; β~~~~~.: 
~~~ ξά:~;σ;;~ πρΌς πόλεις καi δήμους βίος Κωνσταντίνου τοϋ βασιλεως (Μ ι g η e, 

PG. 20.1200 ). 



ΕΙΝΑΙ ΤΟ GALIMAτiAS 

ΑΛΗΘΩΣ ΛΕΞΙΣ ΒΥΖΑΝτrΑΚΗ; 

, CΙ~ερ~ ~fjς λέ~εω; ταύτης διέλαβον μέχρι τοίiδε πολλοί, έπ' έσχάrων δΕ 
και ο εν Ιαβq. λογιος F. TJ1. J ustensen, δσης είχε ηΊν εύγενη καλωσύνην 
ν~ μ?~ πέμψ~ η)ν πε?ι ταύτης πραγματεία\' αύτοίί. 'Επειδ1l δ' ούτος συνάπτει 
την' Λε,ξι~ ταυτην προς Βuζαντιακα πράγματα, :ενόμισα καλΟν να διαλάβω 
περ~ αυτη~, ~υμβciλλων οϋτω μικρΟν Ερανον είς η)ν φίλην σύνrαξιν τής "Επε
rηριδος της Εταιρείας Βυζανr. Σπουδών. 

, ~ο κ. J~stensen διδάσκει δ τι έν τcp Μεγάλψ "Ετυμολογικψ &ναγινώ·σκε
τα,ι εν λ. χαJ~ιφρων (<και τ ας Βάκχας χαλιμάδας Ελεγον, τ&ς χαλω. 
μενας_προς συν ουσίαν· καl χαλιμάζει., Ελεγον τΟ περl τ<Χς συν

ου~ία\πεί,f}εσ-&αι· καi καyχαλίζειν dπό τού χαλiiν τdς φρένας 
προς το πα'θ·ος». Μετα ταϋτα Επιφέρει· (:Le verbe χαλιμάζω ne se 
rencontre l)as dans la litterature, nιais ς:a n'est pas une raison suffi
~ante pour _Ie decJaret• iniιnportant. Le fait qu1il a ete Γeg·istre dans 
1 Etymologιcuιπ ωagtιunι ηοιιs de111ontι-e aνec certitιιde .stιffisante 

, 1' 1 ' , qu on a contemμ e conιme nota])le. Sans doιιte il sera vrai de ce nιot 
ce que dit SalveΓ de ]a Gι-aνe de ga1itnatias. «Π <1 3.lJaι-tenu a ];:ι lan
gue du peup1e, et i1 est iι supposer qιιe les textes ecrits ne saιιraient 
ηοιιs offrir une lang·ue exacte de cette fn§:quence; on Ie rencoηtreι-a suι-
toιιt dans patois et daιιs l'argot, et ce η'est en ')ιtelqιιe soι·te qιιe 
par erreιιr, ')ιt'i1 s'est egare qιιe1qιιefois dans 1a 1angιιe !itterai,-e. C'est 
pοιιrqιιοi .i1 est peu uti1e de re1ever la date de sa pren1iere apparition 
<i~ns les lιv~·es» . .1\J'~ou~lions pas, qne la langιιe parlee, c'est Ia ]angue 
:eelle, t~ndιs qιιe la lιtteratuι·e n1en est qu'une οωlπe ρlus ou nιoins 
ιnιparfaιte: Aloι-s cωnnιent aura-t1-on cιηpoye le nιot χ α 'λ ι μ ά ζ ω dans 
la 1angue quotidienne? C'est, je cι·ois, ce que notre nιot «υalinιatias,) 
nous fera voiι-. ΙΙ n'est l)aS inouit, qu'un hoi1ltlle fUt aι)peleb«inιbecile)) 
4:f?u.» ({idiot» 1 quoique sa foι-ce ιnentale etait aιιssi bonne que celle de 
nυllιers de ses concitoyens 1ibres et honoι-ables. Aussi nous disons 
(<c'est a en deveniι· fou», «i1 est fou de c;a)) etc., a νrai dire de tels 
1110ts sont des favoris de 1a 1angue fanιi1iere. J adis c'en etait 1a mei1eure 
chose. Α η teη~ρs des grands gra111n1airiens de Byzance (Eustat1Ίios etc.), 
qιιand que1qu un ]Jar1ωt de nonsens, 1'on aura dit χαλιμάζεις. Ceci est 
une fonne verbale, mais elle pourrait tres aisenιent devenir une 

r. Χατζιδάκι- Εtναι τΟ galiιηatias άλη{)<ΙJς λέξις llυζαντιακή; 29 

f;;rιnule, dont l'origine etait oubliee et qui signifiait tout simplement 
(<Ν ons ~η s~>. Ν ous connaissons plusieuι-s forn1es verbales,qιιi sont ainsi 
devenns de substantifs, p. e. 1'1 ιnpri ιη a tur, et 1e ν eto. J.~a concoι-dance 
siσnificative entι-e χ α λιμάζεις et g a 1 ί n1a t i a s nιe parait ainsi ιnani
fe;te. Mais Ia foι-ne: χ α λιμάζεις pouι-rait-elle deveniι- g·aEmatias? La 

1·esseιnblance est ceι-tainernent fι-appante. J\ιfais ς:a suffit-11? 11 γ auront 
des savants, qιιί denιandeι·ont, si l'alteι·ation est en concordance avec 
1es 1ois de Grin1111, ce que je ne tronve pas jnstifie. Π ιne parait evi
dent, que nous aνons a faire a une instance d'etγmologie popu1aiι-e, 
qιιί ne reconnait νas de tels lois. Plusieuι-s savants se sont declaι-es 
d'accord avec ιποi. L'uιι d'eux ιn'ecrit « Votre explanation du mot 
g· a 1 i ιn a t i a s du gι-ec post. χ α λ ι μ ά ζ_ ε ι ς ιn_e paι-ait absolιιment evi
dente; paι-ticulieι-enιent quand ση s'en souvιent, que le nιot dans le 
σι·ec posterieuι- et ιηόyeη sc prononc;ait kl1aliιnadsis avec un s tres 
~ou apι-es le d c'est 8. djt·e peιι pnΞ~s khalimadsίs, l'on nι'a pas a dis
cou ter 13.- dessus >>. 

Un autι-e n1'ecrit «l .... a concoι·dance avec χαλιμάζεις est sCdui
santc; je ne suis ponrtant coιn;aincιι, qu'elle 11

1est pas fortuite». C1est 
ce que je ne coιnpι-ends pas. Q.uand j1ai νι.ι en l"i'rance ιιη anin1al a-vec 
toutes les caι·acteι·es essentielles dtι chat ... et qιιe je revois un tel 
aninιal au J apon, je ne cliι-ai pas: (< cet aninιal a tous les caι-acteι-es 
d'un clιat, mais il po,"j).ιτait etre accidentel». Au contι-aireje diι-ai c<c1est 
u η c h a t» et j'iι-ais explorer 1e pays d'origine du chat et je tenderais 
tι-aceι- les voies paι- les qιιelles le species s'est disρerse. C'est ce qιιe nous 
iι-onsfaire ιnaintenant dans notι-e cas: χαλιμάζεις galiιnatias. 

Ταίίτα δ λόγιος συγγραφεύς εtς ταUτα Επιfl-υμώ να παρατηρήσω τάδε· 
1) Παρέλαβον σΕ Βάραγγοι /κείνοι καl Cf.λλας λέξεις, rών όποίων η 

~Ελληνικη καταγωγη να εl-ναι εtς f]μάς σήμερον σαφής; Πάντοτε &ληftεύει τΟ 
μία χξλιδωv εαρ ου φέρει. 

Ό κ. συγγραφεuς ,%λων να δείξu ο<ι εlναι δυνατον να διατηρήση τις 

μικρόν τι μόνον στοιχείον έξ Clλλης γλώσσης, &ναφέρει δτι ~Ολλανδικό'ν τι 

παιδίον έφοίτησε μέν ποτε εlς ~ΙταλικΟν σχολείον, έλησμόνησε δ' επειτα τd. 
~Ιταλικα τοσοϋτον, ι:Οστε μόνας τΟ:ς ΊταλικΟ:ς βλασφημίας διεφύλαξεν έν τij 

μνήμη. Άλλd μοi φαίνεται Οτι Επi τούτου άληι'}εύει τΟ ΓαλλικΟν compa
raison n1est pas raison. Αί βλασφημίαι έν ~Ιταλίςt καl δια πολλών Εκφέ

ρονται λέξεων καl συχνΟ: λέγονται, ι:Οστε δύνανται να έvτυπωfl-οϋν εί.ς την 

μνήμην lσχυρώς. τα δε περl τοUς Ερωτας πρώτον δΕν Επαναλαμβάνονται &να 
πάσαν &ιραν, δπως αί βλασφημίαι έν 'Ιταλίιt, Επειτα ·ίσως i1& Επρεπε ν& μνη
μονεύωνται καl Cί.λλαι όμοίας χρήσεως t(α{ πως σαφέστεραι λέξεις~ καi. οϋχi. 

το άμφίβολον χ α λ ιμ ά ζ ε ι ν. 



~ο Γ. Χατζιδάr.ι - Είναι τό galimatias cΥ.λη&ώς λέξις Βυζαντιακή ; 

2) Εlναι πιitανον Χτι η λέξις α{)τη, λέξις ξένη κα\ τοσοϋτον πολυσύλ- ' 
'β .;,., 'λ)' ''Γ ')' ''' Λα ος {}Q παρεμενεν ανα .οιωτος εις τας ερμανικας γ .ωσσας επι τοσουτους 

αίώνας; cΗμεϊς γινώσκομεν Οτι αί λέξεις τών γλωσσών τούτων Επαδον μεγά

λας έξα.λλοιώσεις. Φαίνεται Cίρα πολiJ παράδοξον, πiiJς 1i ξένη καl. τοσοϋτον 
μεγάλη αϋτη λέξις έσώ{}η &παitης καl Εν ταίς χώραις ταύταις, κα&ως καl είς 

τaς i':ίλλας, εlς liς μετεδόitη, 'Ακριβώς μάλιστα ή τοιαύτη διατt]ρησις αf!τi'jς 

πανταχοίί, Οπου έγνώσ&η, παρέχει την ύπόνοιαν δτι OUχl. παρΟ: τψ λαψ, άλλΟ: 

παρ0: μόνοις tοίς έγγραμμάrοις fιτο fν χρΊlσει, (mot saνant), δπως tOϋto πρά
γματι μαρτυρεί ό κ. συγγραφεiι; περl τfjς χρήσεως έν Δανίtt καl Σουηδί~ 

λέγων: (<En Daneιnark le ιnot est tres commun et connu par chaqne 
lιοιηηιe cultive ... En Suede a peu pres le ιn€:ιne parait etre 1e cas.» 

3) Δεν βλέπω πώς καl διατ\ το ρημα τουτο χ α λιμάζεις iiμελλε να 

ληφιJίj θμοίως πρΟς τΟ veto1 noli rne tangere, μ1l μου &πτου κ.τ.τ. ώς 

Οvομα πρΟς δήλωση· τfjς Εννοίας τοϋ περt τα ς συνουσίας πείitειν η 

πείitεσitαι 'Έπειτα α\ μεγάλαι μεταβολα\ τών φθόγγων, δι' ών &πο τοϋ 

χα λιμάζεις ήλ&ον εLς τΟ χαλιματίας-galimatias1 δΕν δύνανται ν& 

γίνουν dποδεκταl (χ=g, -ζεις=-tias). Κατa τον μέσον αlώνα οϋτε το χ 

εξεφωνείτο mς kh, πολλψ δ' ήττον &ς g, οi5τε το ζεις &ς ddis καl πολλψ 
ήττον ώς dias. Εύκολώτερον -&α f1δύνατό τις να εLκάση δτι άπΩ τοίi χ α λ ι
μ ά ζ ε ι ν παρήχ-&η δνομα χάλι σ μ α καl Εκ τούτου χ α λ ι σ μ α τ ία ς, δ πως· 

ο'ίομαι-ο'ίημα-οLηματίας, στίζω-στίγμα-στιγματίας, 8γκλη

μ α- μ α τ ία ς κ. τ. τ., άλλα πρώτον μΕν είναι ταϋτα παρα πολλαl. Uποδέσεις, 

8πειτα τΟ σ τΟ Εν τφ χ α λ ι σ μ α τ ία ς λείπει Εν τ ψ ga1iιnatias1 καΙ. τρίτον 

τΟ ό'νομα χ α λ ι σ μ α τ ία ς -θ·δ; Εδήλου τΟν τοϋτο ποιοϋντα η πάσχοντα, ούχl 

δf τΟ πράγμα .. -ΆοιπΟν στενά μοι πανταχό&εν. 
4) Το ρημα χ α λ ι μ ά ζ ε ι ν δi;v μο\ φαίνεtαι δ τι fiτo εuχρηστον κατa τον 

μέσον αLώνα. Διότι -θ·& f1δύνατο μέν τις μετα του κ. συγγραφέως ν& είκάση 

Οτι Εφέρετο μεν παρ& τφ λαι'ρ, άλλ' fνεκα τfjς σημασίας αύταU δεν Εγράφετο 

(πρβλ. tιχ περl του ι)ήματος β ρ ο μ ω λεχitένtα εν Λεξικ. Άρχ. τόμ. Β' σ. 2 κεξ. 
51 κ[ξ,), &λλ' δμως i':ίλλα τι να &ποτρέπουσιν ή μας &πο τοϋ να παραδεχitώμεν την 
είκασίαν ταύτη ν· πρώτον f1 παρατήρησις δτ:ι πίiσαι αί λέξεις δσαι μετ& το\'J QΊlμα
τος τούτου συνάπτονται Ετυμολογικώς είς μίαν οίκογένειαν, ώς είπείν, χάλις, 

χαλίφρωv, χαλιφροσύνη, χαλιμdς κ.τ.τ. δεν σψζονται1 έφ~ δσον εlναι 

η μίν γνωστόν1 Εν τfJ νεωτέρq. 1lμών γλώσση. ("Εν μόνον δελτίον Uπάρχει έν 

τι'ρ λεξικογραφικφ Άρχείφ1 έν ψ άναγινι6σκεrαι χαλιμάζω = χρεμετίζω έκ 

πείνης, Κύμη. Άλλα τοtτο ώς Εκ της σημασίας αύτοϋ, φαίνεται μάλλον πρΟς 
to λιμάζω (εκ του λιμος) 1 συναπτόμενον η προς το dρχαίον ι)fiμα χα λ ι

μάζειν, τΔ περl τιΧς συνουσίας πεί.a,εσ&αι). 'Έπειτα Uπηρξαν κατα τΟν μέσον 

1 Φαί.νεται συμφυρμός τοίί χ άγομαι η χάσκω + λιμάζω. 
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αtώνα καl βραδύτερον συγγραφείς, οϊτινες δΕν .aα έκωλύοντο ύπΟ της τοιαύ
,. αύτοϋ σημασίας νιΧ κάμωσι χρfjσιν αύτοϋ, Θ.ν μόνον 11ξευραν αύτΟ (πρβλ 

τη, ' ' ) κ ' ') 'ξ , -' " ' τοϋ Leo-rand Εκδο&έντα μεσαιωνικα ποιηματια . αι τε ως ε αυτων 
τα υπο b , • " , Σ 'δ , 

- ) ομένων ύπΟ τοϋ Μεγάλου ~Ετυμολόγου (καitως και υπο ουι α και 
των .εγ ., " , , , λ ' δ' ' ' 
Εύστα&ίου) φαίνεται ο τι η λεξις χ α λ ι μ α ζ ε ι ν και χ α ι μ α ς εν εγινωσκοντ~ 

' ε'ντεϋ8εν κα1. ένομίζετο δτι Εχρτιζον έρμηνείας κα1. f}ρμηνεύοντο ·και το 
τοτε, ~ 1 , Δ' 
σπουδαιότατον, προσετί11ετο ό παρατατικός Ελεγον, δηλ. οι πα .. αιοι. εν 
ήδύναντο Ciρα οί Βάραγγοι να &κούωσιν έν Βυζαντίq:ι nlν λέξιν ταύτην καl 

παραλάβωσιν αύηlν ο'ίκαδε. 
5) Καl 1Ί σημασία δf: τοϋ ρήματος δηλούντος τΟ περl τΟ:ς συνουσίας 

πεί&εσftαι δέν μοι φαίνεται εύκόλως συναπτομένη πρΟς τiJν τού ga1iιηatias, 
ούτινος την άρχαιοτέραν ση μασίαν &να γράφει ό κ. συγγραφεiJς έν σελ. 16. 
The oτ,at cavity was filled with a kind of spongy substance, \vlιiclι 

the Fr~nch anatωnists call galinιatias and tlιe english Nonsens καl 
τ1Ίv νεωτέραν VπΟ τοϋ Li-ttre. = 1) «Dis~ours enιbrouille, .confus, ob~cur.> 
("Ο Boileau διέκρινε ,]e g, siωple; quι n'est pas conψrιs des audιteuι·s 
du g. doub1e οiι 1'auteur ne ~e comprend pas 1ui -ιnenιe'>) 2) Έπιftετικώς 
« •.. avec u η 1 a η g· a g- e 1 e p 1 u s g a 1 i πι a t i a s et une prononcia
tion 1a p1ιιs nι~uvaise que l'on se puisse figurcr.)) Francion, VI σ. 225.)) 
~Ομοίως ερμηνεύει ό κ. 'Ηπίτης δια τοίi: σχολαστικ1'1 τερ-θ-ρεία, φλυαρίαι-

donble, λήρος &κΊτάληπ,τ~ς, , , , , , , 
6) Καl ό τονισμός επι τf]ς παραληγουσης, galιmatιas μενει ανερμη

νευτος ύποτιδεμένης &λη&οίίς της παραγωγfις Εκ τοϋ χαλιμάζεις, τούναντίον 
δΕ γίνεται σαφ1lς, flν εκ του- μά,~·εια (Lδε κατωτέρω), δ κατU μτγν. Λατινικόν 
8-&ος τοϋ τονισμού ·θα Εγίνετο- nιathιLa -tnat{a, galimatia, καl έπl προσώ

που galiιnatias. 
7) Δεν εlναι δρι%ν νa μας πλανf! η ομοιότης' ο~χl &κριβi]ς και 

τυχαία, μεταξiJ τoii χ α λιμάζεις καl ga1imatias. Διότι τοιαϋτα δμοια 

εξωτερικwς, διάφορα δε τi]ν dρχήν, f,πάρχο\Jν πολλά· πρβλ π α κ τ ό ω 

τΟ πάλαι άπΩ τοϋ π ή γ ν υ μ ι- π α κ τ Ο ς καl π α κ τ ώ ν ω άπΟ τοϋ I}actum, 
πετώ καi κ ρ ε μ ώ νέους Ενεστώτας καi π ε τ ώ1 κ ρ ε μ ώ άρχαίους μέλ

λοντας α ν ο ο ς τΟ πάλαι ό α ν ο υ ς και α ν ο ο ς σήμερον (έν Θήρq.) άντl 
πληρεστέρου α ν ο γ ο ς άπΟ του νογώ= νοώ, ξ ε ρ ο ς παρ' CΟμήρφ κο:l 

ξερΟς σ1lμερον έκ τοϋ ξηρός· στένω τΟ πάλαι= στενάζω καl στένω 

σήμερον &πΟ τοίi ϊστημι, -&ώ τΟ πάλαι ύποτακτιχ.η τού &aρίστου τοίi τίθημι 

καl1.'t ώ σήμερον Εν Χίφ άντl {J έ λ ω, λ ώ τΟ πάλαι έκ τοϋ λ ά ω= &έλω 

και λ ώ σ1lμερον Εν Κρ1Ίrη έκ τοϋ λέγω, γ λ ε ί φ ω άντl έ κ- λείχω σι)μερον 
καl γ λ ύ φ ω τΟ πάλα~ λ ά σ ω λέγουσιv οί ποιμένες Εν Κρ1!1τη πρΟς τιl. ποίμ 
μνια, ϊνα είσέλ{}ουν είς την μάνδραν &ντl Ε λα Ε σ ω, καl άρχαίον 8λασον κλπ. 

Είς Εμ_Ε πιf}ανωτέρα φαίνεται 1Ί ύπΟ τοϋ Σουηδοϋ Νέλσωνος προταftείσα 
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έρμηνεία, fjν παραλαμβάνω παρa τοϋ συγγραφέως καΙ &ναγράφω χάριν τών 

αναγνωστών. Ίδοiι τί λέγει· Selon moi le mot a provenu du langage 
des etudiants, dans lequel- sous ]a forme de gallimatias- il denom
ιnait cette sorte d'eloquence et de documentation scholastique, qui se 
produisaient pendant les disputa~ns universiraires. Le mot ne sau
rait avoir existe qn' aupres le temps de Rabelais .... Le mot a resulte de 
la combinaison de g a 11 u s avec m a t h i a. Le dernier eιement, nous 
l'avons rencontre dans les essais d' exρlication deja discut€s. Fure
tiere deja pensait iι p ο I y m a t h i e, et Ηδfeι· comme Kδrting ... ont 
renvoye foι·mellement un - m a t !1 i a, qni forme l'eleιnent final du 
p ο 1 y m a t !1 ί a. L'adaptίon d'un substantif grec -μ α {I ία avec la meme 
signification ... n'offrait de difficuJte ponr la philologie classique du 
temps; plus tard ce mot se Jatinisaίt facilement et devint- m a t h i a. 
Quant au ιnot gallus il signitίe coq, combattant disputeur. 
Pour mon but ί! suffit de rappeler, qu'entre les quatres dίsputatίons 
... etant obligatoires a l'occasίon d'une telle promotion (iι l'universίte 

de Paris au temps de 1.\00), le quatrieme et final au combat siιnule, qui 
s'ex€cutait devant et a l'honneuι· du doctorand, mais sans son inter
mediaire, par un nombre de docteurs et de savants, loues et "payes 
pal" lui. Ces disputeurs se nommaient g a 11 i, '<C ο q d e c ο m b a t» et 
Ja these, sur la quelle l'on disputait, se noιnmait questio galli
n a ι- ί a. Le but de ce combat simule etait de deιnontι·er par de 
magnifiques discours la superiorίte de la methode scholastique. Ι! 

est facile a coιnprendι-e, que de telles disputes par les participants 
loues devaient aboutir a l'outrance et au grotesque. La sorte de 
sagesse et l'art de disputer qui se pωduisaίt par des disputeurs (galli) 
pendant de telles disputes, reςurent, selon ιηοί, par quelque occasίon 

apres la moitie du quinzieme siec]e dans les cercles d'etudίants 

parisien le nom g a 11 i ιη a t l1 i a s». Τ αϊ• τα δ Ν elson. 

'Ότι δΕ πράγματι οί σπουδασταl έκείνοι καl οί λόγιοι έκείνοι ;ύκλοι 
ήδύναντο κάλλιστα να πλάσουν τοιοϋrο σύνδετσν Ονομα, εlναι κατ' εμην 

γνώμην &ναντίλεκτον· ούτοι fιπίσταντο βεβαίως όπωσδ1Ίποτε άρκεrα cΕλληνικ& 

καl Λατινικά, Εν οίς τοιαϋται συνδέσεις εlναι συνη-3-έσταται. "'Οrι δΕ οί τοιοϋ

τοι σπουδασταl τολμοUν πράγματι τοιαϋτα, γινώσκουν Οσοι διέτριψαν μετδ. 

τών ζωηρών και εύitύμων τούτων νεανιών. το δεύτερον συν8-ετικ0ν- μαitεια 

(λατ.- mati!..a) ήδύναντο κάλλιστα να πσραλάβωσιν Εκ τών συν{tέrων π ο λ υ
μά&εια, φιλομά{}εια κτλ. καl δΕν Εχρειάζετο να λέγεται ώς &πλουν. 

Καl ήμείς δυνάμεilα να ε'ίπωμεν τοιαύτας λέξεις λ. χ. Γαλλομάilεια, 

Άγγλο μ ά {I ε ι α κτλ. Δεν σημαίνει δε τίποτε το οτι ή λέξις δεν είναι 

σ'ήμερον Εν χρήσει Ε_ν τfj συνή8·ει γλώσση τιϊΊν Πανεπιστημίων· αύτη, παρέ-
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ειν. ε πάντοτε άνεπίση μος, άγροικοτέρα κατ& λόγον τfj_ς καrαγωγης αύτfj_ς Εκ 
μ ' ' 'Ο - λ'ξ - νε' ων φοιτητών. Τ1~1ν Εκ το1i κυκλου τουτου προεrιευσιν της ε εως 
των , ~c,- ~ ~ 
~ αίνει &κόμη και η τροπη αύτfj_ς είς άρσ. γενος και η μετα του -ς εκφορα 
εμφ , ' , 'δ , - 'Ε" -
έν τέλει, άπεδό&η δηλ είς πρόσωΠΟ\' ΚGL UΠΟ EL ημονων tης Μηνικης 

εξηνέχ&η, μετα τοϋ ς, ώς δfjilεν 'Ελληνική. 

Γ. Ν. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ 
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Ι 

ΕΠΑΡΧΙΑΙ ΚΡΗΤΗΣ 

~Εν τfl παρούση μελέτη Εξετάζονται γλωσσικώς και ιστορικώς τα σήμε

ρον &κουόμενα Ονόματα τών Επαρχιών καl πόλεων τijς Κρήτης κατι:Χ τdς 

μέχρι σιlμερον γνωστdς καi προσιτdς ήμίν πηγάς. Πότε καi πώς έκαστον 

τούτων fλαβε την άρχήν, καl πώς μετεδό-811 μέχρις ήμών, είναι τΟ κύριον 

{}έμα τfjς έρεύνης ταύτης. Καl δη &ρχόμε/Jα &πο τών έπαρχιών έκ τοϋ άνα

τολικοϋ Ciκρου τής νήσου. 

1. Ση τε la. 

Διa τοϋ ονόματος Σ η τ ε ία εκαλείtο ~πο τών 'Ενετών (Sitl1ia, Setia) 
το άνατολικώτερον τών τεσσάρων διαμερισμάτων (territorio di Sithia) τής 
νήσου, 1 έκ της πρφτευσύσης αfιτοϋ πόλεως Σητείας καl τοϋ όμωνύμου φρου

ρίου (Castel Sitia), oiJ λείψανα σΦζονται dνω rijς σημερινfjς κωμοπόλεως 

Λι-μένος Σητείr:fς.2 
Πλην τοϋ κυρίώς φρουρίου fχσντος σχfjμα τριγωνικΟν ύπήρχε καl προ

άστειον ό Β ο ϋ ρ γ ο ς (Borgo) παρ' αvτό. 

το Ονσμα Σητεία εύρον o't CΕνετοί, Οτε κατέλαβαν όριστικώς την νήσον 
. (περl το 1210) εν χρήσει παρa τοίς εγχωρίοις, καl το διετήρησαν, οπως {ta 
'ίδωμεν δτι συνή{}ιζον να κάμνωσιν. ~Αναφέρεται τΟ Sithia άπΟ τών πρώτων 
εγγράφων τfjς διανομfjς τfjς νήσου είς τοuς Ένετοuς &ποίκους κατa το 1212 
(caι·ta concessionis, τΟ Εκχωρητήριον fγγραφον), ~ καl παρέμεινε κα-&' δλην 

την ένετοκρατίαν καl την κατόπιν τουρκσκρατίαν καl μέχρι σ1lμερον, δτε 

δηλοί όλόκληρον την έπαρχίαν Σητείαν (καl Σ τ ε ία), καl δη καl τη·ν πρω

τεύουσαν .παράλιον πολίχνην, f)τις είδικώτερον λέγεται σήμερον Λιμην Σητείας 

(Λιμάνι Στείας). 

Ή λέξις Σητεία προέρχεται &πο τών &ρχαίων χρόνων, διfjλ{}ε διa τfjς 

Βυζαντινης έποχής καl οϋτω μετεδό{}η είς τοiις eΕνετούς. Πιστεύεται δτι 

είναι αVτΟ τΟ -Ωνομα της άρχαίας πόλεως τfίς Ολίγον τι άνατολικώτερον κει-

ι ΤΟ διαμέρισμα αύτΟ fΊto τΟ μικρόtερον τών άλλων περιλαμβάνον κα-θ-' όλην τiιν 

ένετοκρατίαν (1210-1669) δύο μόνον έπαρχίας, τήν :Σητείαν και τ'Ι)ν ΊεράπετρΟ"ν. 
2 Boschini, χαρτ. 38 καί 39, Basilicata, χαρτ. 69, Gerola, Monum. Ι. 

σελ. 32 καl 170 ~ 180 είκ. 86- 90., D a p p e r σελ. 411. 
~ Creta sacra ΙΙ. σελ. 237, 239. 
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με,"11c 1'1'τιc ε'κα)ε-ιτο "Η ι ,?\ "'Η " , υ ~ ~ • _, ·- , τε ι α •ι τις-, και οτι εκ τοϋ εμπρο-8-έτου 

ε ι ς "Ή τ ε ι α ν προfίλ-8-ε τΟ Σητεία ( δπως τα Σκάρπαftος I :Σαμψοϋς, 
Σίτανος κλπ.). 

Άλλ" εlς Επιγραφ1)ν τοϋ τρίτου π. Χ. αl.ώνος εύρεΗεΤσαν πρΟ Ετών έν 
τοίς έρειπίοις τfις πλησιοχώρου Πραισοίi καl δημοσιευftείσαν ύπΟ l\fariani:: 
&ναφέρονται δlς Σ η τ α η τ α ι, τοϋτο δΕ -δπο-&έτει πόλιν Σηταίαν, καl Εκ 

ι ..- .Q. ι υ 

τουτου ειναι πιυαvωτερον οτι προf}λ\tε τΟ Σητεία, καfi-" δv τρόπον κατέδειtεν 

δ καil. Χατζιδάκις εν Έπετ. Πανεπιστ. ΙΕ'- ΙΖ"i{,ελ. 35- 38. -

οι Γ'ενουιται κατα την βραχειαν κατοχην της νήσου (1206-1210) Ι!κτι
σ~ν Εν τ~ μέσ~ της Επαρχίας Ciνω τοίi σημερινοϋ χωρίου Κρυγιά, έπl ύψηλοϋ 
λοφοu, το φρουριον Montforte σφζόμενσν έν έρειπίοις καl μέχρι σήμερον 
κα\ καλούμενον Ψ η λ ο Κ α σ τ έ λ λ ι (lδ. Β a s il i ca ta χαρτ. 99 καl G eι·οΙ a, 
Monum. Ven. Ι. 285- 289, ε(κ. 177 -182). 

Ή Σητεία κατa τijν Β'. Βυζαντινην έποχην της νήσου (961- 1204) 
άπετέλει Ιδίαν Έπισκοπήν, Οπως μαρτυροϋσι καl τα δύο χωρία της Κάτω 
Πισκοπη καl ~Απάνω Πισκοπή, τd όποια ύπfjρξαν έδρα αύτής κατd 
καιροVς μετd τfιν έγκατάλειψιν τfjς παραλίου πόλεως ένεκα τών πειρατών. 
Τ>)ν επισκΟπ1'Jν διετήρησαν &ς λατινικijν καl σι Ένετοl μέχρι του 1571 με 
iiδραν την &νακτισδεισαν κα\ όχυρωδεισαν παράλιον Sitia μέχρι του 1571, 
δτε ήνώ{}η μετα τfiς έπισκοπfjς elεραπέτρας, Οπως καl σήμερον αί δύο έπαρ
χίαι άποτελοϋσι τfιν έπισκοπfιν ~Ι ε ρ α ς κ α ι Σ η τ ε ία ς η CI ε ρ ο σ η τ ε ία ς 
(Πρβλ. Χριστ. Κρήτη τόμ. Β'. σελ. 297-298). 

2. Ίεράπετρος, 

Καl τΟ Ονομα τής έπαρχίας αUτfjς Εχει άρχαίαν την καταγωγήν. "Ελέγετο 
Ίεράπυτνα, τΟ όπο'ίονείς μεταγενεστέρους χρόνους Εγένετο ~Ιεράπετρα 
καl "Ιεράπετρας, δι" ο15 δηλοϋται καl σήμερον καl 1i έπαρχία καl η πρω
τεύουσα αiJrijς πολίχνη ( Γεράπετρο ). 

CH "Ιεράπυτνα ήτο πόλις σημαντικη κατα την έλληνικην έποχήν, και 
μάλιστα dπΟ τοίi τρίτου π. Χ. αίώνος, Οτε κατώρδωσε να ύποτάξτι τας όμό
ρους πόλεις καl δij την Πραισόν, κα\ να δεσπόση της &νατολικfjς Κρήτης 

Δ ι ο γ. Λ α ε ρ τ. I. 9, 107. 
2 
~τ ε φ · Β u ζ α ν τ. καl Μέγα Έ τ u μ ο λ ο γ. έν τfι λέξει. Πρβλ. καL Svoι·onos, 

Nnm1sm. de la Crete p. 150 ·151 καt B·u r s i a n, Geogr. von Griechenl. vol. π. 575. 
3 Ι~. Μ a r i a n i, AntichiHι Cretesi είς τΟ Monum. antichi dei Linceί vol. VI, 

1896 σελ. 30(' - 308 καί Β 1 a s s, Kret. Inschriften εtς τοϊί C ο 11 i tz, Dialekt Inschriften 
Ν0 

5120. Ό Mariani καi ό Bursian ταuτίζουσα τfιν Σηταία\• πρΟς τiιν "'Ητειαν ό δε 
~Villam~"·itz καi ό Dittenberger χωρίζουσιν. Είς τοiις Σταδιασtιούς (Geogr. Gr. W:inor~s 
εr.δ . .:\1 Ι 11 e r § 853, 354) άν~γράφεται ώς Κ η τ ί (J.. 
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μέχρ·ι τ-fjς ρωμα'ίκfις κατακτήσεως (68 π. Χ.), δτε τελευταία τών ?J.λλων κατε

λήφ&η ιJπΟ τών Ρωμαίων ι. 

~Η πόλις διετηρή{}η dκμάζουσα και κατό nlv ρωμαΊ:κ1lν έποχ1lν, ώς μαρ
τυροϋσι και τd πολλd λείψανα τfίς έποχfίς αύτης (&έατρα, &μφι-θέατρα, ναυ

μαχία κλπ.) έξηκολού{}ησε δε ύφισται:ιένη καl κατα nlν χριστιανικiyν έποχήν, 

άφ" ού dπετέλεσεν έπισκοπ~ν τfιν της ~Ιεραπύ δνη-ς καl ϋστερον Ίερα

πέτρας καl r.Ιεράς Πέτρας. 2 

Ή πόλις φα(νεται sκλιποϋσα κατa η\ ν Άραβικijν κατάκτησιν (824 μ. Χ), 

η 'ίσως καl πρότερονι μετα δΕ τfιν άνάκτησιν της νήσου ύπΟ Νικηφόρου τοϋ 

Φωκιi καl τfιν παλινόρilωσιν rijς εκκλησίας της Κρήτης (961 μ. Χ.) ή έπι

σκοπ'tl "Ιεραπέτρας έπανιδρύ&η, &λλ~ 8δρα τοίi Επισκόπου δΕν fιτο πλέον ή μη 

ύφισταμένη πόλις, &λλf~ τΟ χωρίον Έ π ι σ κ ο π 1l μίαν ι:Οραν μεσογειότερον 

έν τψ μέσφ τοϋ ίσ-3-μοϋ, σφζόμενον και σήμερον καl διατηροϋν πρΟ όλίγων 

άκόμη έτών ...rτολλι1 λείψανα τfι; έπισκοπικΊϊς Εκκλησίας. 

Οί ~Ενετοι εκτισαν ~αρα την -3-άλασσαν καl τα Ερείπια τijς &ρχαίας 

πόλεως μικρόν φρούριον Castel Gerapetra, 3 και εκτοτε συνφκίσ&r] παρ' αύτΟ 

και ή πολίχνη CΙεράπετρος λαβοϋσα μείζονα έπίδοσιν κατα την τουρκοκρα

τίαν, διετήρησω' δε κ(l.ι την έπ'ισκοπfιν καταστήσαντες αύτην λατινικήν· κατd. 

τ()Ετος 1571 ό Πάπας Ι(ίος Ε' -flνωσεν αύτην μετ& τfις τfίς Σητείας ύπΟ τΟν 
δρον γι! διατηφlση τΟν τίτλον CΙεραπέτρας (GeΓapetrensis) ώς άρχαιότερον. 4 

Είς την έπισκοπην ταύτην ύπΊlγετο και ·η Επαρχία Μιραμπέλλου (ίδ. 

κατωτέρω), άλλι! κατ α την Β 
1

, ΒυζαντιαΚijV έποχήν' 5 ώς φαίνεται, ίδρύiJη νέα 

έπισκοπη έν rfι έπαρχίq ταύtη, έπειδ1l δε οί έν τοις Πατριαρχείοις έστεροϋντο, 

ώς φαίνεται, τών &ναγκαίων στοιχείων πρΟς κλfισιν τfiς νέ-ας έπισκοπfις f:διχο

τόμησαν τΟ clεραπέτρας η τΟ έξέλαβον ώς δηλούν δύο πόλεις ("Ιεράς καl 

Πέtρας)ι καl τΟ μΕν πρ<i)τον τΟ cΙερdς άφfjκαν διδ. την έπισκοπijν cΙεραπέ

τρου, τΟ δΕ Πέτρα ς εδωκαν εί.ς t1lν έπισκοπην Μεραμπέλλου. 

Έπl ~Ενετών εύρίσκομεν πάλιν τδ.ς δύο έπισκοπdς 1Ίνωμέvας είς nlν 

λατινικi]ν Episcopatus Gt-τapetι-ensis, άλλα μετό τfιν τουρκικην κατάκτησιν 
fχωρίσ8ησαν πάλιν1 τΟ δε Μεραμπέλλον με τ:Ο Λασί3ι άπετέλεσαν lδίαν έπι

σκοπΊlν, τi]ν τfις Πέτρας, Uφισταμένην καl μέχρι σ1lμερον. 

1 Την άρχαίαν ίστορίαν τfις πόλεως καί τlΊV σχετικi)\' βιβλιογραφίαν i.δε εi.ς S ,. ο" 
ronos, :Numisnι. σελ.183-187 καί Ψιλάκη σελ. 221 έξ. 

z Συνέκδημος Ίεροκλέους, καi Notitiae E11iscopatuuιn. 

.'1 Τό φρούριον μνημονεύεται κατιi τό 1349, πότε δμως έκτίοtl-η ό.γνοοίίμεν. Ίδ. 

Basilίcata χαρτ. 67 καl Gerola, Μ~nιιm. Ι. 243-250 καί εtκ. 138-144. 
1 Creta sacra ΙΓ. 182. 

:, Πότε ιiκριβ&ς έγένετο ό διχασμός δεν γvωρίζομεν. ΤΟ Πέτρα ς εφάνη &.σπα

σtΟν εtς ά:τοτέλεσιν tδίας έπισκοπης ώς γ,·ώριμον εξ fiλλων πόλεων φερουσ&ν αύτό. 
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3. Μεραμπέλλοv · Σπιναλόyyα. 

Σήμερον καλείται Μεραμπέλλο ή έπαρχία, κατCι την ένετικfιν δμως 

έποχην Mirabello 1 έκαλείτο το φρούριον Caste1 Mirabe11o το ε~ρισκόμενον 
οπου σήμερον ή πολ(χνη Άγ. Νικόλαος το~ Μεραμπέλλου. Το φρούριον 

εκτισαν οί Γεν ου ίται τοϋ Πεσκατόρη ( 1206 - 12 10) 2 ε1ς τι) ν itέσιν τfίς άρχα(α; 

πόλεως, flτις έκαλείτο Κα-μάρα η ΛατcΟ πρΟς Καμάρq. 3• Λείψανα τοϋ 

φραγκικού φρουρίου Mirabello φαίνονται &κόμη άραι& έπl τοϋ μικροϋ λόφου 
τοϋ f,περκειμένου τfjς σημερινης πό/,εως (Ay. !'f&όλαος) καl τfjς παραΚ:ει
μένης λίμνης, flτις καl τότε καl σήμερον .καλείται Βουλωμένη. 

Εlπον Ciλλοτε 4 Οtι oL ~Ενετοl λόγιοι τής VΊlσου παραρχαιολογοϋντες 

έτοποfΜτουν ένταϋ&α Εσφαλμένως πότε την Χερσόνησον, πότε τΟ Κύταιον, 

καl πότε τΟ ~Ηράι!λειον η Πιν cΗρακλεόπολιν. 

Έκ τfίς κώμης Καινούργιο χωριο (τfίς σημερινής κωμοπόλεως 

Ν ε α πόλε ω ς Ένετ. Villa Ν ova) καl δ1) έκ τfiς συνοικ(ας η μετοχ(ου 

Κ α ρ ε ς (δ άκούεται καl σ1]μερον) καη]γετο ό Πέτρος Φιλάργης (η Φtλαργος 

η Φιλάρετος), Οστις δρφανΟς καταλειψ&εlς παρελήψ&η UπΟ τ&ν Λατίνων 

φράρων τfjς έδώ πλησ(ον κειμένης μικράς Λατινικής μονfίς του Άγ(ου Άντω

νίου (καl σήμερον άκούεται τΟ Φ ρ α ρ Ο liτοι Φραρείο 5 μεταξiJ :Νεαπόλεως 

καl τοϋ χωρίου Βουλισμένης καl έκπαιδευ.ιtεlς Ενταίiitα και κατόπιν fv τί} 

μεγάλη Λαrιν. Moνjj τών Φραγκισκανών (οπου σήμερον το άρχαιολ. Μου

σεί:ον), καl ϋστερον Εν Παρισίοις έψηφίσ{}η ύπΟ τfjς Εν Βασιλείq. Συνόδου 

Πάπας ύπο την έπωνυμ(αν "Αλέξανδρος Ε' τ<j) 1409.' 
Ε!.ς τ1)ν άνατολικην παραλ(αν τfiς έπαρχίας Μεραμπέλλου κα\ επt βρα

χώδους νησίδος f'κrισαν οι ΟΕνετοl κατa το ετος 1579- 1580 το δχυρώτατον 
φρούριον Σ π ι ν α λ ό γ γ α πρΟς άσφαλfi κατοχ1)ν τοϋ έχ.εί λιμένος 7, Είς 

τ" άρχαιότερα εγγραφα ή -θ"έσις φέρεται Stinelonta 5, τΟ Οποίον ούδ8ν αλλο 

είναι η τΟ έγχώριον σ τ η ν ~Ε λ ο ϋ ν τ α έκ τοίi παρακειμένου έν τfι στερε~ 

1 Ό τύπος Μεραμπέλλο εκ τοϋ Mirabello έγένετο κατά την γνωστην τής νέας 

έλληνικής τροπή ν τού ι εiς ε πρΟ τοϋ e (ξερός, σκλερός, ~εριό, μερί. κλπ.). 
? Gerola, Donιinaz. Genov. σελ. 11. 
~ Svoronos, Numism. σελ. 217-219. 
4 Νέα Έλευitερία φύλ. 27 (19 Όκτωβρ. 1903) καi Πανα-θ·ήναια φύλ. 161 σελ. 201-

202 (1907). 
~ Νέα Έλευftερία φύλ. 31 (23 Νοε.μβρ. 1903). Φραρείο, Φραρε1ό, Φραρό. 
6 Μαρκ. Ρενιέρη, ΊστορικαiΜελέται, Ά-6-ην. 189J. 
1 'Επi τουρκοκρατίας, μετα τi}ν κατα τΟ 1715 κατοχήν του, κατqική{}η ύπΟ '06ω

μανών ναυτικών καί άλιέων. Μετα •iιν ιiπελευ{}έρωσιν κατα τΟ 1898, φυγόντων τών 
Ό-6-ωμανω,., μετεσχηματίσ{}η είς λεπροκομείον τής Κρήτης. 

8 G e r ο 1 a, Dominazione Genov. σελ. 37 ση μ. 58. 
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χωρίου Έ λ ο ίi ν τ α (παρ&. την άρχαίαν πόλιv Όλο υ ν τ α). 0\ οΕνετοl παρε
τυμολόγησαν προς την Spina1onga νησίδα παρa την οΕνετ(αν 1. 

'Η έπαρχ(α Μεραμπέλλο μετεβαπτ(σ&η κατa την έπαναστατικην δργά
νωσιν τοϋ 1821 ε\ς Πέτρα (έκ τοϋ ονόματος τfiς Έπισκοπijς) κα\ Μ ι ν<(> α 
(Κριτοβούλ. σελ. 121, 249,531, 570), άλλa το ονομα μόνον Μεραμπέλλο 
διατηρείται μέχρι m]μερον. 

Τού φρουρίου Mirabello tδ. άπόψεις παρa Β ο s c h i n i χαρτ. 36, Β a s i-
1icata χαρτ. 55, Gero1a, Monurn. Ι. σελ. 236-243 ε\κ. 133-137. Τού 
δε φρουρ(ου Σπιναλόγγας Bos ch ini 32.33, Β asili c a ta 49, 51, Gero 1 a, 
Mon. Ι. σελ. 569-612 εtκ. 336-357 καl Merian, Das 1angbestrittene 
Kδnigreicb Candia, Francfuι·t 1670, σελ. 12- 13. 

4. Αασί-/}ι. 

την κλfiσιν Λ α σ({} ι, ί]ν φέρει το γνωστον οροπέδιον της Δίκτης ή σημε
ρινη έπαρχία καl ό άνατολικΟς τfjς Κρήτης Νομός, εΌρον οί 'Ένετοl παρδ: 
τοίς Sγχωρίοις προερχόμενον Sκ παλαιοτέρων χρόνων, καl τΟ διετήρησαν 
κατα την συνΊ111ειάν των. Έπl ένετοκρατίας δμως τΟ όροπέδιον δΕν άπετέλει 

1Μαν έπαρχ(αν (C~tellania). . 
-

0 0 μακαρ. Κα\~ηγηη)ς Άντώνιος Γιάνναρης 2 {}έλων νa έξηγήση την 
παραγωγην της λέξεως Uπέ{}εσε παραπλανηίtείς, φαίνεται, έκ τούτου δτι ένίοτε 
είς τα ένετικδ: κείμενα φέρεται γεγραμμένον La Sitti, Οτι τ~ ό'νομα Λασί-&ι 
ο1JδΕν ?:J.λλο είναι η τΟ La Sittia, δι" 0 καl Εκαλείτο κατCι τΟν Σταυράκην καl 
Μέσ α Λ α σ ί {} ι κατ" &.ντί{}εσιν πρΟς την κυρίως Σητείαν, Ύ1τις {}(ι ή το 
'"Εξω Σητε(α. Άλλ' 'l γνώμη αuτη μοl φα(νεται ολως dστ1]ρικτος διa τοuς 

έξfjς λόγους. 
1) ΤΟ Lassithi εύρίσκομεν εl.ς τα ένεηκd Εγγραφα άπό τών πρώτων 

χρόνων τfjς ένετικης κατοχfjς είς τΟ: κείμενα τα σχετικα πρΟς την διανομην 
τfjς νήσου είς τσUς πρώτους ~ΕνετοUς &ποίκους κατΟ: τΟ 1212 3, ΟΟστε δΕν 
Επλάσftη ύπΟ τίόν Ένετών Εκ του Sithia, La Sithia, Λασί{}ι, δ.λλ" ύπfiρχε 
παρδ: τοίς έγχωρίοις. 

2) ΟΜεμία πολιτικ1)Ίj <'iλλη σχέσις fJπfίρχεν έπ\ Ένετών μεταξu Σητε(ας 
καl Λασι-&ίου, &φ' oV κα&" Ολην την ένετοκρατίαν ή μΕν Σητεία ύπήγετο είς 
το διαμέρισμα Σητε(ας, το δε Λασί/Jι ε\ς το τού Χάνδακας (territorio di 
Candia). Εlναι δΕ γνωστΟν δτι τΟ Λασί-θι άπέχει άπΟ τfjς Σητείας πολύ, παρεμ
βαλλομένων δύο Ciλλων έπαρχιών, του Μεραμπέλλου καl τfiς ΟΙεραπέτρου. 

ι 1). Molιnenti, La Storiadi Vene?-iaop. cίt. Ι. σελ. 21, 26,173. 
2 'Αντων. Γιάνναρη, Περl. Έρωτοκρίτου, Άitfjναt 1889 σελ. Β σημ.1 καi 

Ν ι κ. Σ τ α υ ράκη, Στατιστική Κρήτης σελ 187 ση μ. 1. 
s Creta sacra Η. σελ. 237 καt 239. 
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'Ό Σταυράκης παραδεχόμενος nlν γνώμην τοϋ Γιάνναρη λέγει, Οτι εtς 
τΟ τουρκικΟν κτηματολόγιον τΟ συνταχ{}Εv 37 Ετη μετΟ: τf'ιν ύπ' αύτών άλωσιν 
της νήσου φέρεται ή Επαρχία ώς Μέσα Λασίftι., έκ τούτου δ~ εLκάζει δτί έλέ
γετσ οϋτω πρΟς άντιδιαστολ1lν πρΟς την Σητείαν, Ί"Ίτις {}Ο: έ11εωρείτο ό)ς έ'ξω 
Λασίι'tι.ι ~Αλλ& πρώτον μΕν σUδαμοϋ εύρίσκε~αι ή Σητεία ύπΟ τi]ν όνομασίαν 
αϋτήν, δεύτερον τΟ Μέσα Λασί&ι άνεγράφη ε[,ς τΟ τουρκικΟν κτηματολό
γιον, διόη Uπήρχε καl ιJφίσταται άκόμη χωρίον τfiς έπαρχίας φέρον τ' Ονομα 
αϋτΟ Μέσα Λασί&ι (καl Εν CJ.λλο πλησίον μικρότερον λεγόμενον Μέσα Λασι
-&άκ ι), έξ αύτοϋ δΕ δ Τοiiρκος κτηματολόγος Εδωκε τΟ Ονομα καl εlς Ολόκλη
ρον τfιν μικρd.ν U.λλως Επαρχίαν. ΤΟ Ονομα Μέσα Λασί&ι προφανώς εlχε δο-θfι 
ύπΟ τών Εγχωρίων, διότι τΟ χωρίον αύτΟ εύρίσκεται ~τΟν μυχΟν του όροπε
δίου, κατ' άντί&εσιν πρΟς τΟ (iλλο Λασί&ι, έν φ εύρίσκονται τ' αλλα χωρία 
του όροπεδίου, καl έδό{}η ή όνομασία Μέσα Λασί-θι, διότι, ϊνα φ3άσωσιν έκεί 
επρεπε νd είσχωρήσωσιν ένδοτέρω, όπως άκριβώς συνέβη είς τΟ Μέσα 
Μουλλιανa κα\ 'Όξω Μουλλιανα τής Σητείας κα\ Μέσα Ποτάμοι 
καi 'Όξω Ποτάμοι τού Λασι-8ίου, καi Μέσα Λακκόν ια κal "Οξω Λακ
κόν ι α τοϋ Μεραμπέλλου. 

Μένει ο-&εν ζήl:ημα πόι~εν το οροπέδιον Λασί-&ι ελαβε τ' ό'νομα. 'Ο "Αγ
γλος Captain Spratt 2 καλος ναυτικος κα\ &ξιόπιστος περιηγηηjς, &λλ' οΜαμώς 
έλληνιστης οϋδΕ γλωσσολόγος, δεχόμενος Οτι τΟ Οροπέδιον Λασίι<tι ftd iJπήγετο 
κατα την d.ρχαιότητα είς τfιν περιοχ1Ίν τfjς πόλεως Λύκτου, προσπαθ-εί κατα 
τρόπον Ολως άστε"ίον νd παραγάγη τΟ Λασίι9ι Εκ τής Λύκτου διd. τ~ς μεσολα
βήσεως τοϋ Ονόματος Ξειδάς τού σημερινοϋ χωρίου παρd την &ρχαίαν 
Λύκτον λέγων Οτι τΟ Λύττος μετα του συνή&ους προ&έματος εLς, 'ς, τς" &α Εγινε 
Tselyttus, Tselytti, εξ αuτοϋ δε Tseletl1e, Xelethe, Xeethe (δηλ. δ Ξειδας), 
ϋστερον δ" έπl cΕνετών προσετέ&η καl τΟ L a άρ&ρον καl Εγινε La Xeethe, 
Lasethe! Ό'ίδιος Spratt γλωσσολογών παράγει το &κρωτήσιον Σίδερο 
Εκ της d.ρχαίας πόλεως eE τ έ ρ α ς, Εν φ άπλούστατα ό Κ ·ά β ο Σ ί δ ε ρ ο ς Εχει 
τ~ Ον ο μα έκ της μικρdς αϋτό&ι ποτε μαρτυρημένη ς Μονfίς του ~Α γ. ~Ι σ ιδώ ρο υ. 

Μάλλον λογικη είναι ή λα'ίκf] Ετυμολογία τού Λασιθ-ίου, την όποtαν εlπέν 
δ llυμόσοφος γέρων Έλευi!έριος 'Αλέξης "τ ο λέγουν Λ α σ ί ,~ι, γ ι α τ ι 
είναι λ α κ κ ο σ ί τ ι-» έρμηνεύων οϋτως ηΊν είς δημητριακα καl μάλιστα 
σίτον μοναδικ1Ίν ε-Uφορίαν τοίi Οροπεδίου. 

"Εν έκ tών δύο, 11 είναι άρχαία έλληνικη λέξις &μάρτυρος διατηρη-θ-είσα, 

1 
Σ τ α υ Q ά κ η, Στατιστ. 186 ση μ. Έν τψ κτηματολογίφ τούτφ τΟ Μέσα Λασίfi-ι 

εtναι προφανώς ή πρωτεύουσα τfις μικράς Ε:παρχίας, ιiφ' ου φέρεται Ν έ φ ς Μέσ α 
Λασί{} ι, ήτοι τΟ κυρίως Μέσα Λασί{}ι, δπως συνή{}ιζον ot Τούρκοι νά καλώσι τήν 
πρωτεύουσαν κώμην, όταν η το όμώvυμος μ€ την έπαρχίαν της λ. χ. Ν έ φ ς 'Α μ σ. ρ ι καi 
Ν έ_~ ς 'Ά γ. Βασίλειο ς, δι' ών καλούσι τα χωρία ώς εδρας tών δμωνύμων έπαρχιών, 

- S p r a t t, Traνels and Researches in Crete 1. σελ. 200-202. 
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ώς τόσαι tiλλαι τοπωνυμίαι τfjς νήσου μεμαρτυρημέναι 11 μή, η είναι Βυζαν

τιακfjς έποχfίς. Έν τfi πρώτη περιπτώσει πρέπει να σχετισ-θfί πρΟς τΟ Λάσιος, 
τΟ όποίον έλέγετο καl έπl τόπων δασωδών καl Ορεινών, καl τότε συγγενεVει 

καi Ερμηνεύεται Οπως τα τοπωνυμικα Λασία, Λασική, Λασίων κα'ι 
πόλις Κρήτης κατα τΟ ΛιβυκΟν πέλαγος Λασαία, 1 καl τΟ Λασιωτlς 

εt1ρεi!εν ε[ς σrίχον Άλεξανδρινijς έποχής έν παπύρφ ( «κορυφαίς Λ α σ ι ω
τ ί δ 0 ς ~λης ε[ς το J ournal of Hell. Studies ΧΧΧΙΙΙ p. 221 coi. Π 20). 
ΤΟ Οροπέδιον πράγματι τοϋ ΛασιfΗου περιβάλλεται πανταχό\1εν UπΟ βουνών 

τfjς Δίκτης, τα όποία ήσάν ποτε πυκνώς δασωμένα, καl -θ-d )iρμοζεν η έκ τού 

λασίου παραγωγη τού Ονόματός του. 

'Άν πάλιν ή λέξις είναι Βυζαντινών χρόνων, δυνάμε{}α να Uπο&έσωμεν 

δτι άπεκλή{}-η έξ οίκογενειακοϋ επωνύμου Λ α σ ί {t η ς, τΟ όποίον δυστυχώς~ 

έφ_~ Οσον γνωρίζω, είναι κα~ αfπΟ άμάρτυρον. Θα ήτο 'ίσως οίκιστής τις τοϋ 

τόπου, Οπως εχομεν δεκάδας Ολας οίκογενειακών Βυζαντινι'Ον έπωνύμων είς 

τa ονόματα πολλών τής Κρήτης χωρίων. Τοιαϋτα λ. χ. είναι τa χωρ(α Κόξαρη, 

Γιανν(τση, Άρκάδ" Καμηλιiρι, Μαχαιρά, Γαλατά, Γερακάρι, Μορώνη, Μελι

δόνη, Βροντίση, Βό"ίλα, Φόδελε, Κατσιδόνη, Άδραβάστοι κα\ πολλιl fJ.λλα. 

01 έλληνίζ_9ντες διοργανωτα\ τής προσωρινής Διοικήσεως καta την επα
νάστασιν τού 1821 Εκάλεσαν την έπαρχίαν Λ ά σ σ ι ο ν, τΟ όποίον Ομως δΕν 

ε3):εκράτ·ησεν. Έπl ένετοκρατίας τΟ Λασί&ι δΕ:ν άπετέλει ίδίαν Επαρχίαν 

(Castellania), άλλ~ ή το προσηρτημένον ε'ίς τινα τών όμόρων Επαρχιών, 'ίσως 

είς το Ριζόκαστρον 2 ('ίδε κατωτέρω). 

~Ένεκα τfjς όρεινfjς καl δυσπροσίτου δέσεώς του καl δια την Εκτακτον 

γονιμότητα τού Εδάφους του ύπηρξε τΟ όρμητήριον καl συγχρόνως δ σιτο

βολrον τών έπανασωτών τής &νατολικfjς Κρήτης κατa τa 150 πρώτα ~τη τijς 
Ενετοκρατίας δια τούτο μετα την αίματηρdν καταστολfιν της επαναστάσεως 

τής λεγομένης τοϊi 'Αγίου τίτου κατa το 1364, η Ένετικη Κυβέρνησις fιρή
μωσε τΟ Λασί-θ·ι μετοικίσασα βιαίως τοiις κατοίκους αύτοϋ καl &παγορεύσασα 

επl αύστηροτάταις ποιναίς Οχι μόνον την έγκατοίκησιν, άλλα καl την καλλιέρ

γειαν Καl αVτην την νομfιν ποιμνίων. eH φοβερα άπαγόρευσις δηlρκεσε περl 
τα 150 ετη, μετα παρέλευσιν τών όπσίων Επετράπη Εκ νέου ό συνοικισμός, 

Οτε δΕ.ν ύφίστατο πλέον κίνδυνος Ε:παναστάσεων. 3 

1 'Ιδ. τι:iς λέξεις εiς τό Λεξικόν t(Ον κυρίων Ονομάτων τoii Ρ a p e. 
1 Τούτο λέγει ό Ψιλάκις, 'Ιστορία Κρtlτης τόμ. Β'. Παράρτημα σελ. 14. Έπειδ'ιl 

δμως δΕ:~· άναφέρει τiιν· πηγην τfις πληροφορίας, τΟ πρa.γμα μένει άμάρτυρον και 

άπλij εtκασία. 
3 Ή αύτή άπαγόρευσις έγένετο καί διιl τΟ Οροπέδιον τής Άνωπόλεως Σφακίων 

καί η)ν Έλεύ-6-ερναν Μυλοποτάμου. 'Ίδε Ξ α ν-(} ο υ δ ί δ ο u, Έπίtομον 'Ιστορία ν Κρήτης 
1909 σελ. 94, Νέα ν Έλευfi"ερίαν φύλ. 27, Creta sacra Ι. 62, ΙΙ 348, Η94 καi Ν ο i r e t, 
Documents 497, 515.1)16. 
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5. Ρtζον 1j Ριζ6καστρον (Castel Be!veder) • Βιάννος. 

~Η σημεριν1Ί μικρα Επαρχία Βιάννος δfν υπηρχεν ώς ίδία Επαρχία Sπl 

Ενετοκρατίας κα'ι έπ'ι τουρκοκρατίας μέχρι τού 1867, δτε συνέστη- δια τοϋ

λεγομένου ~Οργανικού Νόμου τ1Ίς Κφlτης. Πρότερον ύπηρχεν &ντ~ αύτής 

Επαρχία λεγομένη Ρ ί ζ ο ν 11 Ρ ι ζ ό κ α σ τ ρ ο ν ύπΟ τών Εγχωρίων, καl 

C a s t e 1 Β e 1 ν e d e Γ ύπΟ ηΟν CΕνετών. 

Το Castel Belveder ( ~~ Καλλιi1έα) &ναφέρεται &πο τών πρcοτων χρόνων 
της Ενετοκρατίας, καL πι-θανώς fΊτο fν τών 14 φρουρίων τών κτισι~έντων η 

&νακαινισθέντων ύπΟ τά'Jν ΓενουιηΊ>ν του Πεσκατόρη, ~τΟ διετήρησαν δ€. με 

τΟ_ αVτΟ Ονομα χα 'ι οι CΕνετοl καl τΟ κατέστησαν ε.δραν τfίς όμωνύμου Επαρ

χίας (Καστελλαvίας). 

το φρούριον είναι έκτισμένον είς την κορυφην λόφου, καl διατηρείται 

Flρειπωμένον καl μέχρι σΊlμερον ύπΟ τΟ Ονομα κ άστε λ λ ο ς αvω τού μικρού 

χωρίου Φ ι λ ίππο υ καl τοίi Σινα'ίτικοϋ μετοχίου τών "Αγίων ~Αποστόλων, 

καi Εχει πράγματι -&αυμασίαν dποψιν πρΟς την κάτω πεδιάδα καl τΟν παραρ

ρέοντα ποταμΟν ~Αναποδάριν· σψζει μέρη τοϋ δχυροϋ τείχους, Εκκλησίας 

τοι.χογραφημένας κατα τΟν ΒυζαντιακΟν τρόπον καΊ λείψανα πολλών Uλλων 

οLκοδομημάτων. 2 

το Ρίζον καl Ριζόκαστρον διετηρε"ϊτο ώς Επαρχία καl Ίiκούετο μέχρι του 

1867, δτε έδιχάσθη, καl τΟ μΕν &νατολικΟν αύτοίi μέρος &rι:ετέλεσε την νέα ν 

έπαρχίαν Βιάννον, τΟ δΕ δυτικώτερον προσηρτή-&η εLς tΊ\ν έπαρχίαν Μο\ιοφα

τσiοu (\δ. καtωτέρω), δι' δ κα\ έκλή{}η Μονοφάrσιον κα\ μέρος Ρίζου. 

ΤΟ Ονομα Ρίζον καl Ριζόκαστρον εΊ:χε πι-&ανώς δο-&η UπΟ τών Εγχωρίων &ντl 

τοϋ Φραγκικοϋ Belveder, διότι καl έπl λόφου (ι?ίζας) κε"ϊται, καl διότι περι

ελάμβανε τα δρεινότερα μέρη τοίi διαμερίσματος, liτοι t1Ίν όρεινην Βιάννον 

καl μέρος της λεγομένης Κάτω Ρίζας της Μεσαράς (ορη Άστερούσια 

καi Κόφινας). 

Καl οί CΕνετοl. μΕ τΟν καιρΟν έδέχ{fησαν τΟ έπιχώριον Ονομα καl δια 

τούτο τΟ εύρίσκομεν ένίοτε εLς ένετικα κείμενα ώς Rizokastι·o καl Gι·i.:. 

zocastro, καl παρεξηγημένον ώς Χρυσόκαστρον. 3 

Έκκλησιαστικώς τΟ Ρίζον 1'Jπήγετο είς τf]ν έπισκο"πiyν ~Αρκαδίας, Οπως 

καl κατόπιν μετα τΟν διχασμόν του. 

ci-I νέα έπαρχία Β ιάννος Ελαβε τΟ Ονομα Εκ της μεγάλης κώμης Βιάννου 
(Άπάνω Βιάννος) τfjς Εδρας τfjς Επαρχίας, 1l .όποία κώμη κείται Επ!. 1;ών 

1 Gerola, Dωninaz. Genov. σελ. 35 καi. σημ. 42. 
? Pasbley, JI. 288. Spratt, Ι. 336-337. Boschinί χαρτ. 51, Dapper 

σελ. 414, Gerola, Monum. Ι. 194-200 εtκ. 100-100. 
s Gerola, Monum. Ι. 195 σημ. 2. 
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, , 'λ Β • , Β- , ι c c , 
ά αιών έρειπίων τής αρχαιας πο εως ιαννου η ιεννου, η οποια 
ρ '' '' ·~· , εξ κολού{}ησεν ύφ~σταμενη και κατα την χριστιανικην εποχην γενομενη 
η ''δ -Βζ ''λ' καl Εδρα ~Επισκοπfjς 2 όμωνυμου και ιατηρουσα υ αντιακας εκκ ησιας 

' ' !3 μεχρι σημερον. • _ • , 
Κατα τοUς ~ΟργανισμοUς τfjς έπαναστασεως του 1821 μετωνομασαν την 

, ρχίαν Ρίζον 'Αρκαδία ν λαβόνrες το ονομα τοϋtο ΕΚ τijς κλήσεως της 
επα • 
έπισκοπfjς, άλλα δ€ν παρέμεινε. 4 

6 Μονοφά~σιον, Castel Bonifa.cio. 

Μονοφάτσι έκαλε"ϊτο UπΟ τών έγχωρίων καl καλείται καΙ. μέχρι σήμε
ρον ή γνωστfι έπαρχία τοϋ διαμερίσματος cΗρακλείου. Εlναι τΟ ίταλικΟν 
Boni)acio γενόμενον Μονοφάτσι διι\ φ/iογγικijς μεtαβολijς τοϋ πρώτου 
γράμμ~τοc καΊ κα.τ~ παρετυμολογίαν, Οπως καΊ τΟ Castel Bonrepare itιJ: 
'ίδωμεν κατωτέ9ω δτιέγένετο Μονοπάρι. 5 

Το φρούρ«>ν Bonifacio (Bonifacium), εξ ofi ώνομάσ&η καi ή είς αύτο 
Uπαγομένη_ έπαρχία, παραδίδεται ρητώς δτι είναι Εν Εκ τών Καστελλίων, τα 
όποία εκτισαν ot μετCι τοϋ Πεσκατόρη Γενουίται1 6 άναφέρεται δ€ καl κατα 

' ~ ' ' cE ' ' ' κατα' το' 1912 τi)ν διανομJ-ιν της χωρας εις τους πρωτους ~νετους αποικους """ . 
ΤΟ Ονομα ελαβεν, &ς πιστεύει ό κ. Gerola, άπΟ· τΟ Sν Κορσικfj Castel Boni
facio τΟ κησθ·Εv UπΟ τοίi Bonifacio Pisano κατα τΟ 820 καΙ. κατακτη-&Εν 
ύπΟ τών Γενουιτώv κατα τΟ 1196. 7 Οί 'Ένετοl διετήρησαν τΟ φρούριον καΙ. 
τΟ Ονομα καl τΟ κατέστησαν Καστελλανίαν. 

ΤΟ φρούριον σψζεται σήμερον ήρειπωμένσν. ~ Έπl τουρκοκρατίας και 
μέχρι σήμερον άκούεται ΤσιφοUτ- Καστέλλι1 διότι φαίνεται, κατα nlν κατά
ληψίν του UπΟ τών Τούρκων εUρέ{tησαν έκεί Εγκατεστημένοι καl cΕβραίοι. 
~a μακαρ. Καλαϊσάκις έφρόνει, δτι ή όνομασία προήλ{}εν άπΟ τΟ Τσlφτ-

1 S<Yoronos, Numism. σελ. 42-43. 
~Συνέκδημος 'Ιεροκλέους, σελ. 11 § 649 · 650, Notitiae Episcopatuun1 καΙ. 

G e r ο l a, Monuιn. ΙΙ. σελ. 43 έξ. 
:; At προηγούμεναι πέντε έπαρχίαι (τοϋ Ρίζου μόνον τό &νατολικόν μέρος) άπε

τέλεσαν κατ& τΟ 1867 τι)ν Διοίκησιν Λασι{Ηου, καί σήμερον άποτελοϋσι τΟν Νομόν 
Λασι{Ηου. 

4 Κριτοβουλίδου; 'Απομνημ. σελ. 121, 250,531, 552. Χουρμούζη, Κρητικα 
σελ. 20,37. 

a •Η ψ&ογγικi] έναλλαγι) τών χειλικ(Ον μ, π, μπ, β γίνεται ούχt σπανίως είς τi]ν 
νέαν έλ.ληνικi]ν π. χ. Πεντέλη, Μεντέλη, χαμηλΟς- χαμπηλός, βουκέντρι- μουκέντρι, 
πλουμi - πλου μπί, μωρf . μπρέ, βρΕ: κλπ. 

~ (i-erola, Dominaz. σελ. 11. 
ϊ G erola, Monum. Ι. 200. 
~ Gerola, Monum. Ι. 200-207 εlκ. 105 -109. 
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Κ α σ rέλλ ι= διπλοϋν Καστέλλι, διότι δύο συνοικισμοi ύπήρχον έκεί έπl. 

τουρκοκρατίας καl σήμερον άκόμη ύπάρχουσιν, ό Ciνω ό ένrΟς τοϋ φρουρίου 

καl ό κάτω κατCι. τοiJς &νατολικούς πρόποδας αlιτοϋ. Άλλ" ό Μεχμfτ Γιουνούς 
εφέντης λόγιος ιστοριοδίφης Τουρκοκρijς μ' έβεβαίωσεν, δτι άπ' άρχής τής 

τουρκοκρατίας εύρίσκεrαι εLς τα Εγγραφα Ί'σιφουτ-Καστέλλι καl δΕν 

είναι δυνατΟν να προfίλίtεν &πΟ τΟ Τ σ ί φ τ. ' . 
Οί διοργανωταl τi]ς Επαναστάσεως τοϋ 21 μετέφρασαν, ό)ς Ενόμισαν, 

εt.ς Μονοπρόσωπσν 1 τ·ήν Επαrχίαν Μονοφάτσι, dλλ' 1l άστεία Επίνοια δΕν 

Επεκράτησε. 

το Μονοφάτσι κα{}' δλην την Τουρκοκρατίαν ή το Ίi κατ~ έξοχην τουρκικΊ) 

επαρχία τής νήσου, επειδη εν αύτjj έξισλαμίσilη δια τής βίας μέγας άριi!ιJος 

κατοίκων, ώς μαρτυροϋσιν αί, πολυάριftμοι χριστιανικαl έκκλησίαι τών τουρκι

κών χωρίων καl τα οϊκογενειακα έπί1t~τα τών μουσουλμmων κατοίκων. 2 

CH επαρχία Εκκλησιαστικώς ύπήγετο εϊς τfιν Επισκοπην Άρκαδίας, ής 

ε δρα κατα τijν Β'. Βυζαντιακi]ν περίοδον (960 έξή ς) fiτo το χωρίον 'Επισκοπή, 
τέως μικρΟν τουρκικΟν χωρίον σψζον Εν Ερειπίοις καl την Επισκοπικην 

-Εκκλησίαν. 

7. Πεδιάδα. 

το Ονομα τfjς μεγάλης Επαρχίας πεδιάδα εδρον οί CΕνετοl παρα τοίς 

έγχωρίοις Εν χρήσει άπΩ άρχαιοτέρων χρόνων καl τΟ έδέχδησαν καl αυτοl 

καλοίίντες Ρ e d i a d a. Προφανώς τΟ Ονομα Εδό&η άπΟ την πεδιάδα, τΟ 

~Ομφάλιον πεδίον τών άρχαίων, τΟν κάμπον τοϋ Καστελλ'ιοϋ, ώς 

λέγεται σήμερον. 

Οί Φράγκοι Εκτισαν μικρΟν φρούριον τό Castel Pediada, τοϋ όποίου 
Ολίγα μόνον 'ίχνη φαίνονται άκόμη καλούμενα Πύργος έντΟς τοϋ σημερινού 

χωρίου Καστέλλι τijς Πεδιάδας. Πότε άκριβώς fκτίσ{}η το φρούριον 

δΕν γνωρίζομεν· πι-θανώς δεν εlναι Εκ τών κτισ-θέντων ύπΟ τών Γενουιτών, 

διότι ή πεδινή του 3έσις ελάχιστα {}ι} έξεπλΊlρου τΟν σκοπόν, Ον έπεδίωκον 

οί Γενουίται δια τijς κατασκευής φρουρίων έν τfi νήσφ. ~ 'Αναφέρεται μΕν η 

Πεδιάδα (Pediada) άπο τώ" χρόνων τής πρώτης διανομής τού 1212,' dλλa 
πι-θ·ανώτατα πρόκειται μόνον περt τοϋ σπουδαίου πεδινού διαμερίσματος και 

ούχl περl τού φρουρίου, τοϋ Οποίου πρώτη γνωστ1Ί fιμίν μνεία είναι η τoii 

1340. ~Ητο μικρΟν φρούριον τετράγωνον Sχον τέσσαρας πύργους εϊς τδ:ς 

1 Κριτοβουλ. σελ. 121, 250, 53L, 552 ~Βονοφάτσι 11 Μονοπρόσωπσν~. 
2 Τελευταίον άντl τιϊη• άπελitόντων άνταλλαξίμων Τούρκων κατψκισαν τα τέως 

τουρκικά χωρία πολυάρι{}μοι χριστιανοi πρόσφυγες έκ Μικράς 'Ασίας. 

s Ίδ. εlκόνα τοϋ φρουρίου otov fιτο έπl Ένετών καi φωτογραφ_ίαν τού σψζομένοu 
Ερειπίου παρα G e τ ο 1 a, Μοηιιm. Ι. 218-220 καί εtκ. 121, 122 καl Β ο s c h i n i χαρτ. 58. 

• Creta sacra ΙΙ. 238. 
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τέσσαρας γωνίας, χρησιμεύον πρΟς κατοικία\' τοϋ Καστελλάνου, τής μικράς 

φρουράς καl τών fJ.λλων άρχών καl πρΟς άπο&ήκευσιν γεΥνημάτων τής παρα

κειμένης πλουσίας πεδιάδος καl τοϋ όμόρου σιτοφόρου Οροπεδίου Λασι3ίου~ 

δπως περίπου καl ό έπl τουρκοκρατίας δμοιος Κt'>ϋλες. 
'Εκκλησιαστικώς ή Πεδιάδα ~πήγετο dπ' άρχής μέχρι τών fιμερών μας 

εϊς την έπισκοπην Χ ε ρ ρ ο ν ή σ ο υ έχούσης τiιν κλfjσιν Εκ τfις όμωνύμου 
ιiρχαίας παραλίου πόλεως 1 η Sδρα τής: έπισκοπfjς άπ~ αύτfiς τfjς Βυζαντινής 

έποχfjς μετεκομίσ&η εlς τΟ &νω3ι τijς Χερσονήσου χωρίον Π ι σ κ ο π ι α ν ώ 

(δπου φαίνονται καl τ& έρείπια της έπισκοπικfjς έκκλησίας), ϋστερον δΕ εLς τΟ 

χωρίον ~Ε π ι σ κ ο π 1l ν, καl Επl τουρκοκρατίας είς τfιν μεγάλην μονην Άγκα
ρά1'tου. Τελευταίον ή έπισκοπη συνεχωνεύ1'tη μΕ τi]ν Μητρόπολιν. 

Εtς τijν περιοχij" τής επαρχίας Πεδιάδας άναφέρονται ~πάρχοντα επι 

ένετοκρατίας καt δύο i'iλλα φρούρια το Castel de Cornaro καi το Caste1 de 
Beto, ιΟν ή τοπο3εσία δΕν είναι έξηκριβωμένη. 2 

cH Πεδιάδα είναι ή μεγαλυτέρα τfjς νήσου έπαρχία, διότι εlς τfιν κυρίως 
πεδιάδα (το 'Ομφάλιο" πεδίον, κάμπος τού Καστελλιοϋ) προσετέ/}ησαν καi 

ΙΙ.λλα διαμερίirματα. 
Κατα την δργάνωσιν τοϋ 1821 ή1tέλησαν να όνομάσωσι τi]ν Επαρχίαν 

Χερρόνησον (εκ τοϋ όνόματος τής επισκοπής), 3 άλλa το ονομα Πεδιάδα διε

τηρή{}η καi μέχρι σ>]μερον rος το μόνον εν χρήσει. 

8. Τέμενος- Temene. 

cH Επαρχία ή φέρουσα τΟ Ονομα Τέμενος τΟ Ελαβεν άπΟ τΟ όμώνυμον 
φρούριον, το όποίο" ό Ν ικηφόρος Φωκiiς κατa βεβαίας lστορικaς μαρτυρίας 

Εκτισε κατα τΟ 961 Επl ύψηλοϋ καl δυσπροσίτου λόφου δικορύφου καl έπt 

τών δ·εμελίων dρχρ;ίου φρουρίου, εLς άπόστασιν τριών ΟΟρών νοτίως τοϋ 

~π' αύτοu άλωΜντος καt καταστραφέντος 'Αραβικού Χάνδακος. Ώς έξijς 

διηγείται το πρiiγμα Λέων ό Διάκονος 4 "Τόν δε περίβολον (του Χάνδακος) 

ό Ν ικηφόρος κατασκάπτειν διακελεύεται. Τοϋ δΕ πολλαχού κατεριπω-8-έντος, 

έπl τήν χώραν αίι-&ις άπfjγε τfιν δύναμιν. 'Α νδραποδισάμενός τε ταύτη ν καl 

.λη'ίσάμενος καl τΟ &ντίξοον &παν άναιμωτεl. παραστησάμενος, Επί τινα λόφον 

ύψηλΟν καΙ. ιiνάντη ουκ ά.πωτάτω τοϋ κατεριπωftέντος αστεος ύπερκείμενον 

1 Sνοrοιιοs~ Nu111isnι. ΙΙ. 238. 
2 G e r ο 1 a, Monum. Ι. σελ. 271, 275 είκ. 161-165. Περιγράφονται δ1Jο Κάσ-ι;ε λ

λο ι παρά τα σημερινΟ: χωρ(α Μ ε λ έ σ ε ς καί Σ κ υ λ λ ο ϋ ς, τιi όποtα πι{}ανώς εl'\•αι 

τ' άνωτέρω δύο. 
1 Κ ρ ι τ ο β ο υ λ. σελ. 121~ 249, 530, 568 «Χερρόνησος, τανϋν Πεδιάc:.. 

, 
4
_ Λ~ ω ν Δ ι ά κ ο\' ο ς είς τΟ Corpus Histor. Byzant. νοl. χχΧ.π σελ. 2!:S 

(ι::κδ. Βοννης). 
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ϊεται καl παμπλη-θεl τείχιον οίκοδομείν έγκελεύεται. Άνεπισφαλfις γΟ.ρ δ 

χώρος έδόκει και προς ~ρυμα καρτερος κρημνοίς τε διερρωγως και φάραγξιν 

άποτόμοις έκατέρω{}εν, κάκ της κορι:ιφfjς άεννάους άναδιδσUς πίδακας καl 

τοίς ϋδασι τούτων καταρρεόμενος. Τοϋ δ~ έρύματος &σφαλέστατά τε καl 

στερεώτατα έξεργασ-&έντος, στρατιdν άξιόχρεων τψ χώρφ έγκατοικίσας, 

Τέμενος τΟ Ciστυ &νόμασεν». 

CO Πεσκατόρης άνεκαίνισε τΟ ΒυζαντιακΟν φρούριον, 1 τΟ όποίον ευρον
τες οί CΕνετοl διετήρησαν μετιi τοϋ έλλην. όνόματός του καl τΟ έχρησιμο

ποίησαν δια τήν στρατιωτικην τfις νήσου &:μυναν &πΟ τών πρώτων έτών τfjς 

κατοχης. Ε!ς τοϋτο κατέφυγεν' δ πρώτος Ένετος Δοϋκας 3 Κρήτης Ίάκωβος 

Τιέπολος, δτε κατα' την έπανάστασιν τών CΑγιοστεφανιτών έλ300ν είς σύγ

κρουσιν πρΟς τΟν τέως σύμμαχόν του Μdρκον Σανοϋτον, Δοϋκα Νάξου, 1Ίναγ

κάσ&η να φύγη Εκ Χάνδακος μεταμφιεσ&εlς είς γυν~κα· Εκ του Τεμέιiους 

διωργάνωσεν ό Τιέπολος τΟν κατα του Σανούτου πόλεVον (Σ. Ξ α ν δ ο u δ ί
δου, Έπιτομ. Ίστορία Κρήτης σελ. 80). 

Το Caste1 Temene, ώς το έκάλουν ο\ Ένετοί, δεν συμπεριελήφl!η κατa 
τΟ 1212 είς τc'ι φέουδα τα διανεμη{Μντα είς τοVς ~ΕνεrοUς αποίκους, dλλ~ Εμεινε 

κτflμα τοϋ Δημοσrου κυβερνώμενον UπΟ τοϋ Δοϋκα καl τών Συμβούλων του, 

καi απετέλει τΟ Εσχατον νότιον Ciκρον τής περιοχής τοϋ Χάνδακος τfίς έκτει

νομένης dπΟ τοϋ Καρτεροϋ πρΟς dνατολ&ς μέχρι ΦρασκιιΧ πρΟς δυσμός άπΟ 

τΟ μέρος ~ης {}αλάσσης καl τοϋ Τεμένους πρΟς νότον (inter duas scalas 
ΟJς έλέγετο).' 

Το Τέμενος καl η Καστελλανία του (έπαρχία) διετηροj3η κα3' δλην την 

Ενετοκρατίαν· μετd τfιν lJπO τών Τούρκων ά:λωσιν fκλ1lfJη Καν λ ή~ Καστέλλι, 
1iτοι α'LματηρΟν φρούριον, τοϋτο δΕ δια την γενομένην πρΟς dλωσιν αύτοϋ 

αίματηριΧν εφοδον κατ α τΟ ί 64 7 αποκρουσ-&είσαν τότε ύπΟ τών Ένετών. 5 

Οί Τοϋρκοι όλίγον κατόπιν τΟ κατέλαβαν, &λλ~ ό στρατηγΟς τών ~Ενετών 

Γιλδάσης τΟ &νέκτησε πάλιν, αλλ& μόνον προσωρινώς. ;j 

το φρούριον σc§ζεται καl μί,:ρι σ11μερον κατηρειπωμένον άνω τοϋ σημε

ρινοί! χωρίου Κανl-Καστέλλι, καλείται δΕ Ρόκκα ("Ενετ.Rοc~a= 

φρούριον). 7 

1 G e r ο-ι a, Dominaz. Geι1ον. σελ. 11. 
.Creta sacra- ΙΙ. 241. 
Δοiίκας (Duca καi Ducha) σUχi Δούξ (Dux) Εκαλείτο ό ι;ής Κρήτης πρΟς διά

κρισιν άπΟ τοίί τής Έ'Vετίας, Οστις Ελέγετο D u χ. Πι-&ανώτατα οί ·Ενετοi. διετήρηααν 

εύρόντες έν τfi νήσφ τΟ Βuζαντ. Δ ο ϋ κ α ς, δι' ού έδηλοϋτο ό διοικητi]ς Κρήτης. Πρβλ. 

Χριστ. Κρητ. Β' 58. 
4 Creta sacra ΙΙ. 227 καί 233. 
b Πρβλ. V a 1 i e r, Historia della gιιerra di Candia, Venezia 1679 σελ. 130. 
6 Μ π ο υ ν ι α λ η, ΚρητικΟς πόλεμος ί!κδ. Ξηρουχάκι Εν Τεργέστu 1908 σ. 239-240. 
7 Εtδικώτερον Ρ ό κ κ α καλείτ.αι ή δuτικiι κορυφίι, και 'Δ- πάν ω Κ α σ τ έ λ λ ι 

Στ._ 3,ζ1.ν()οvδ/δου- 'Επαρχίαι καt πόλεις Κρήτης. 47 

Ή μικρa έπαρχιακfι περιφέρεια τοϋ Τεμένους συνηνώ{}η επι τουρκο

κρατίας ε!ς μίαν έπαρχίαν με το Μαλεβίζι (!δ. κατωτέρω) καl απετέλεσαν την 

έπαρχίαν Μαλεβιζίου καi Τεμένου;. 

~Εκκλησιαστικώς τΟ Τέμενος fιτο διχασμένον, διότι μέρος μfv ύπ"Ι1γετο 

είς τ1)ν Μητρόπολιν (μετα τ.i]ν κατάλυσιν τής ~ΕπισκοπΊϊς Κνωσού κατα τΟ 

1821) και μέρος ε!ς την Έπισκοπο'ιν 'Αρκαδίας. 

9. Μαλεβlζι, Malvesin. 

~Η Επαρχία Μαλεβίζι ι(>νομάσ&η απΟ τΟ όμώνυμον φραγκικΟν φρούριον 

Caste1 Ma1vesin η J\ιlalvicinoj· δπου ηδρευεν ό cΕνετΟς Καστελλd
νος, ή φρουρα καl αί tf.λλαι &ρχαί. Δεν γνωρίζομεν αν τΟ Malvesin Εκτίσθη 
ύπΟ τοϋ Πεσκατόρη η τών <Ενετών. ΤΟ Ονομά του, παρατηρεί ό κ. Gerola, 
φαίνεται ένετικόν. 1 "Ο cΕνετΟς χρονογράφος De l\ι1onacis Εξηγεί τΟ :VI a 1 ν i
c i 11 ο (:-~;ωκΟς γείτfJJν) λέγων ((erat enim propteι- viciniam infestissiιnun1 
rebellibus», δηλ. ι:bνομάσ&η κ α κΟ ς γείτων, διότι ή το ΕχfJρικώτατον εLς 

τοUς Επαναστάτας~ 2 ΠρΟς έπικύρωσιv της έρμηνείας ταύτης αναφέρω ?:ί.λλο 

φρούριον ~1 a 1 ν i c i η ο 11 Μ a 1 ν e s i η κτισi!εν ίJπο τοϋ Μεγάλου Κύρη 

? Αδηνών παρd τΟν Άκροκόριν-&ον πρΟς διηνεκή καl &κοίμητον αύστηραν 

παρενόχλησιν τοϋ γείτονος ~ΑκροκορίνΗου κατεχομένου ύπΟ τών "Ελλήνων 

καl i:οϋ Σγουροϋ. 3 Κατ& τΟ 1303 &ναφέρεται &ς έρειπω{}Εν ύπΟ τοίi μεγάλου 
σεισμού καl- ανακτισδεν καl τότε και κατα τΟ 1364 μετα την καταστολην τής 
έπαναστάσεως τοϋ ~Αγίου Τίτου. 4 

Καl τΟ φρούριον καl μέγα μέρος τfίς περιοχής του περιελαμ(3άνετο ΕντΟς 

.της περιχώρου τοϋ Χάνδακος δημοσίας γης, τijς μη διανεμηi!είσης ε!ς τοiις 

CΕνετοUς αποίκους, δπως ε'ίδομεν καl δια τΟ Τέμενος ανωτέρω. 

ΤΟ Castel λ1alνesin J'iκειτο Επl λόφου Ciνω roίi σημερινοί! χωρίου 

Κεραμούτσηj σψζει δΕ ή {}έσις καt σήμερον τΟ Ονομα Καστέλλι, καl 

φαίνονται μικριΧ λείψανα τΟϋ τείχους. 5 

'Εκκλησιαστικώς η έπαρχία Μαλεβίζι ίJmjγετο μέχρι τijς ίJπο τών Τούρ

κων σφαγής τοίi τελευταίου Έπισκόπου κατd τΟ 1821 είς την Έπισκοπfιν 
Κνωσόϋ, μεΗ~ δ, ·κα.ταργη{]είσης τής Επισκοπfjς α{,τfίς, 1c1 Επαρχία ύπήχ{}η είς 

ή άνατολική. Εtκόνας τοϋ φρουρίου βλέπει τις εtς τους &:τλαντας Β ο s c lι i η i χαρτ. 59, 

Β asili c_a_t a, 103 _καί παριi Ge r οΙ a, Monum. Ι. 181-190 εtκ. 90-98. 
1 "Ο G.e.rola τΟ παραβάλλει πρΟς -r;O Torre Bel\ricino presso Chio, I\fonutn Ι. 

216 σημ. 
1 Lanr. De Monacis, Chronicon Βιβλ. Χ σελ. 187. 
3 Πρβλ. Σ τ ε φ. Δ ραγού μ η, Χρονικών Μορέως 'Ιστορικό και Τοπωνυμικό έν 

Ά&η·νq: τόμ. ΚΕ' σελ. 44-45. Malvesίne εlναι καl λιft-οβόλος πολεμικι) μηχανή. 
t Creta sacra ΙΙ 306. G e r ο 1 a, Monum. Ι. σελ. 216 σημ. 3. 
~ Gerola,.Monum. Ι. 216-218 είκ. 118, 119. 
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τi]ν Μητρόπολιν. Διa τ~ϊiτο ο\ διοργανωτα\ τσϋ 1821 f]!Ιέλησαν νa μετονο
μάσωσι την έπαρχίαν είς Κνωσόν, άλλd τΟ Ονομα Μαλεβίζι είναι καi μέχρι 

mlμερον τΟ μόνον Εν χρήσει 

Το Μαλεβίζι είναι 'l κατ' έξοχi]ν άμπελοφόρος καi πολύοινος έπαρχία 
τijς Κρήτης, έξήγετο δέ, φαίνεται, και έξ α~τijς κατa τi]ν ένετικi]ν έποχi]ν 

ό Μ α λ β α ζ ία ς οίνος (vin Malvoisie), μολονότι συνΊj{Ιως λέγεται δτι ή 

κλijσις τοϊi Μαλβαζία ο'ίνου προijλ{Ιεν έκ τijς έν Πελοπονν{Jσ<ρ Μονεμβασίας. 

Άλλ" είναι γνωστΌν δτι ό περίφημος αύτΟς οίνος προήρχετο Εκ διαφόρων 

έλλην. χωρών καl μάλιστα έκ τών νήσων. 1 

10. Καινοveγιο -Nuovo. 

Το ονομα Καινούργιο (οf>χι Καινούριον), τό όποί6ν dπ' dρχijς τfjς 
ένετοκρατίας φέρει ή σημαντικωτέρα Επαρχία τής Μεσαριiς είναι μετάφρα

σις τοϋ φραγκικσϋ Castel Nuovo, τΟ Οποίον Εδωκαν σι κτίσαντες αύτό. 

~Εξ αVτοϋ Καινούργιο- Nuovo Εκαλείτο καi 1i Επαρχία η ύπαγομένη είς 

τΟ Καστέλλι αί'ιτό. 

"'Αν Επρόκειτο να κ.ρίνωμεν μόνον Εκ τfjς δνομασίας1 Επρεπε να ύποitέ

σωμεν, δτι τΟ φρούριον itd Εγένετο είς νεωτέραν άπΟ τα Cί.λλα έποχ1lν- καί 
δμως to πράγμα δεν !!χει οϋτως διότι το Castel Nuovo μαρτυρείται ώς εν 
έκ τών φρουρίων τών κατασκευασ{}έντων ύπΟ τοϋ Πεσκατόρη καl τών Γενουι

τών περι το 1206,' άναφέρεται δε καl κατa τi]ν διανομi]ν του 1212' 
Εϋρηται το φρούριον είς τi]ν κορυφi]ν ύψηλοϋ και dποτόμου λόφου 

μίαν ώραν δυτικώτερον τής Γόρτυνος. 4 Είς τσUς πρόποδας τοϋ λόφου συνφ

κίσ{}η.χωρίον (Borg-o) ύπΟ τΟ αύτΟ Ονομα· καl σ'ήμερον δΕ κείται έκεί χωρίον 
μΕ τΟ Ον ο μα Κ α σ τ έλλ ι (Καινούργιου), έν Φ τΟ φρούριον ήρειπωμένον φαί

νεται άκόμη είς την κορυφην τοϋ λόφου καi καλείται ΨηλΟ Καστέλλι, τΟ 

δΕ Ονομα Καινούργιο Εμεινε δι~ όλόκληρον την έπαρχίαν. 

cH Επαρχία Εκκλησιαστικώς, ώς fιτο έπόμενον, ύπήγετο άνέκα{}εν είς 

την Μητρόπολιν (Γόρτυνος). Μόνον κατΟ. τα τελευταία ταύτα Ετη, Οτε ή lδρα 

τijς έπισκοπijς 'Αρκαδίας παρa τi]ν \στορικi]ν παράδοσιν μετετοπίσ{Ιη είς 

1 Περl των διαφόρων ο'ίνων Μαλβαζία (ιδ. Μ ο 1m e n t i, Parte IIi σελ. 237 ση μ. 1. 
Ό Tournefort άκολοufl'&ν (κατό τΟ 1 700) τΟν άρχαιότερον περιηγητή ν Bellon άναφέρει 
ότι οί Ρε{}ύμνιοι κατd. τt)ν ένετ. έποχt)ν εβραζον έντΟς μεγάλων λεβήτων κατό. μηκος 

της παραλίας των τΟν Μαλβαζίαν, τΟν όποίον έξηγον είς ~Ενετίαν. 

:! G e r ο 1 a, Dominaz. σελ. 11. 
3 Creta sacra ΙΙ. 238. 
4 Περί τοϋ φρουρίου καi τοϋ συνοικισμού έπt Ένετών καΙ. σήμερον lδ. Νέαν Έλεu-

6-ερ(αν 1903φυλ. 27 καΙ Gerola, Monum.II. 212-216 καlεtκ.113-117. 
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Άγ. Δέκα (τijν dρχ. Γόρτυνα) ύπήχ{Ιη το πλείστον μέρος τοϋ Καινούργιου 

είς η)ν έπι'σκοπiιν ~Αρκαδίας. 

Κατα τός διοργανώσεις τοϋ 21 τfιν &νόμασαν Γο~τύνην, 1 χωρlς να έπι

κρατήση τfίς κλ1Ίσεως Και."\•ούργιου. 

11. Πveγιώτισσα. 

ΤΟ Ονομα τής μικράς α{,της επαρχίας εχει, (~}ς φαίνεται, Βυζαντιν1)ν τf1ν 
προέλευσιν. Έκαλείτο οϋτως τΟ δυτικΟν μέρος τ·fις Μεσαριiς, κατ« δέ τ1jν 

διανομi}ν τών φεούδων τοϋ 1212 άναγράφεται εLς η~ Επίσημα ένετικU fγγραφα 
ύπΟ τΟν παρεφ&αρμένον τύπον Priotissa, =:t καi ο{\τως έξηκολού{}ησαν οί 

"Ενετοl να τΟ λέγωσιν. 

Ή κλijσις Πυργιώτισσα φαίνεται δη προijλ{Ιεν οf!τως. Ύπijρχε 

κατό τ"~ν Βυζαντ. Εποχην κατα την ':tαραλίαν τοϋ ση μερινοϋ Τιμπακίοu 

πύργος πρΟς άμυνω• .κατα τών πειρατών, καl Εξ αύτοϋ ή παρακειμέ,•η Εκκλη

σία της Παναγίας έκαλείτο Πα,•αγία Πυργιώτισσα 5, καl οϋτως και 

μέχρι σήμερον dκούεται f1 σφζομένη παλαιι'ι. έκκλησία. Οί Ένετοι όχυρώ

σαντες πί~σίον πύργον καi καταστήσαντες αυτΟν Εδραν τοϋ Καστε/J..άνοιι 

έδέχ{}ησαν ·τΟ έγχώριον Ονομα διαστρέψαντες μόνον αύτΟ είς Pι·iotissa. -ι 
ΤΟ ένετικΟν φρούριον μνημονεύεται τΟ πρώτον, Εφ~ δσον μέχρι τοϋδε 

γνωρίζομεν, κατa τό 1340. Τό σχfjμα τσϋ ύψηλοϊi φρουρίου η μιΙΗον πύργου 
διέσωσαν οί Ένετοι γεωγράφοι Boschini χαρτ. 50 και Basilicata χαρτ. 87. 

~Έ-νεκα της Επισφαλούς του ftέσεως Εν τϊΊ πεδιάδι καl παρCι την άνοικτi]ν 

{t.άλασσαν κατεστράφη Επανειλημμένως dλω&Εν καi μάλιστα ύπΟ Τούρκων 

πειρατών κατα τΟ 1558, δι& τοϋτο Εκτοτε άναφέρεται ώς κατεστραμμένον καΙ. 
αύτΟ και ό παρ' αύτΟ συνοικισμός, διετηρή-3η δ' δμως ή Παναγία Πυργιώ

τισσα και τΟ Ονομα τfίς Επαρχίας Πυργιώτισσα μέχρι σήμερον. 

~Εκκλησιαστικώς συνεταυτίζετο μετό: τοϋ Καινούργιου, καl πολιτικώς δΕ 

κα{t' δλην τfιν τουρκοκρατίαν και μετα την άπελευι'tέρωσιν άποτελεί μίαν 

έπαρχιακην περιφέρειαν μεη1 του Καινούργιου. 

Μέτι'ι. tijς Πυργιωτ(σσης κλείει ή σειρd τών έπαρχιών τών συμπερι

λαμβανομένων είς το διαμέρισμα (territorio) Χάνδακας (Candia) έπl Ένε
τών, καl σήμερον είς τΟν ΝομΟν cΗρακλείου, καl μεταβο.ίνομεν είς τΟ 

της Ρεθύμνης. 

1 Κριτοβουλ., Άπομνημον. πολί.αχοϋ. 
2 Creta sacra ΙΙ. 238. 

' ''Ισως ό πίιργος τότε να εUρίσκετο lίνω8ι της έκκλησίας, 00ς παρετηρ1ι{}η άλλαχοίi 
ε[ς άλλας έκκλησίας . 

.ι G e r ο 1 a, Monum Ι. 230. 

4 
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12. Μvλοπ6ταμοv. 

Μ υ λ οπό τ α μ ο ς Εκαλείτο άπΟ τijς Βυζαντιvης έποχfjς και άκούεται 

καl σήμερον ό κυριώτερος ποταμΟς τfjς όμωνύμου επαρχίας εκβάλλων είς 

τΟ ΚρητικΟν πέλαγος~ ώς παρέχων τΟ ϋδωρ πρΟς κίνησιν &ρκετών ύδρο

μύλων.1 

·Ότε οί Γενουίται οί μετU του Πεσκατόρη κατέλαβαν τfιν νήσον κατα 

τΟ 1206, άναφέρεται Οτι Εκτισαν κατα την παραλίαν (μεταξV τών δύο άκρω
τηρίων Χ ο ν τ ρ ο κ α i Λ ε ι α ν ο) φρούριον καλέσαντες αύτο Castel Milo
potamo, τΟ -όποίον dναφέρεται καl είς τi1ν διανομ:t~JV τών φεούδων τοίi 1212. 
Οί ·ΕνετοL τΟ διετήρησαν καl τΟ κατέστησαν έ'δραν τού Καστελλάνου της 

όμωνύμου Επαρχίας καίt~ δλην την μακρdν έν τf1 νήσφ κυριαρχίαν των. 

Μικρό λείψανα τοϋ φρουρίου φαίνονται άκόμη είς1)0ν σημερινΟν_ συνοι

κισμον Καστέλλι Μυλοποτάμου.' 

~Εν τfi Επαρχί~ αύτ'fi ε'iχον τό φέουδα αύτών κατCι nlν ΒυζαντιακΤιν και 

~Ενετικην Εποχfιν οί εύγενείς καl ίίJχυροl Καλλέργαι. 3 

CH μεγάλη Επαρχία είχε κατα την Βυζαντ. καl ~Ενετ. ΕποχΊ)V δύο έπισκο
πάς, την τού Αύλοποτάμου είς τΟ χωρίον ~Επισκοπήν, καl την τοίΊ ~Α γ ρ ίου 

(1\ Άρίου) παρa το σήμερον ήρειπωμένον μετόχων Βεριiν Έπισκοπ>]. 
Ταύτην έκάλουν οί ~Ενετοl Ariensis episcopatus. Την έπισκοπην ταύτην 
διεξεδίκησεν ό 'Αλέξιος Καλλέργης εν τfi γνωστ\i συνiJήκη τοϋ 1299, καi 

φαίνεται δτι κατώρθ-ωσεν Επί τινα χρόνον να Εγκαταστήση έν αύτfi ~Ορ{Μδο

ξον Έπίσκοπον, παρCι τiιν σφοδραν άντίστασιν τfjς Παπικfjς αύλfjς.4 'Έπi 

τουρκοκρατίας και μέχρι σήμερον. η Επαρχία Μυλοποτάμου άποτελεί μίαν Επι

σκοπijν μετa τijς πόλεως καi επαρχίας Ρε&ύμνης. 

ΤΟ Καστέλλι Μυλοποτάμου συνοικbσ\JΕν είς έμπσρικΟν συνοικισμΟν παρά

λιον μετωνομάσ\Jη πρΟ όλίγων έτών είς Πάν ο ρ μ ο ν, καl οϋτω γράφεται 

σήμερον (άλλ~ άκούεται συνήitως Καστέλλι), έν φ δΕν είναι βέβαιον αν fι 

άρχαία Πάνορμος εκειτο έδώ, η μάλλον κατCι τΟν άνατολικώτερα κείμενον 

ορμον Μπαλij η Άστάλη. 

1 Εtς παλαιοτέραν εποχήν, ώς φαίνεται, €καλείτο καί Αύλοπότ-αμος, έντεϋ{)·εν δέ 

ό τίτλος τfις έπισκοπfις Α ύ λ ο π ο τ ά μ ο u, ή ς και μέχρι σήμερον ό επίσκοπος τιτλοφο· 
ρείται ό Ρε-6-Uμνης καi Αύλοποτάμοu, 

~ 'Απεικονίσεις τοίί φρουρίου έπt 'Ενετών έχομε\' :n:αρΟ. Β ο s c h in i χαρτ. 17, 
Β a s i li c a t a χαρτ. 25 καi. λεπτομερfι περιγραφi)ν αύτοίί παρΟ. G e r ο 1 a, Monum. Ι. 

219-224 εtκ. 123-124. 
s "'Ιδε Συν&ήκην 'Αλεξίου Καλλιέργη σελ. 289. 

•. 
4 Αύτό#ι ~ελ. 311-312 μετΟ. τών σημειώσεων. 
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13, 14 Άμάeι, 'Άy. Βασlλειος. 

Τdς δύο ταύτας όμόρους Επαρχίας τοϋ διαμερίσματος Ρεftύμνης ·&α 

σ11νεξετάσωμεν διd τσUς κάτωΒ-ι άναπτυσσομέγους λόγους. 
Είς τa εγγραφα τijς διανομijς τοίi 1212 tiναγράφονται δύο τ ο ίi ρ μ α ι 

(turιnae) εϊς το διαμέρισμα ( territoriunι) Ρεθύμνης, fι Ά π ci ν ω Σ ύ β ρ ι
τ ο ς καί ,~ι κ ά τ ω Σ ύ β ρ ι τ ο ς. 1 ~Αμέσως κατόπιν γίΥεται λόγος περi της 
'Απάνω Συβρίτου, δπου ό πρώτος Ένετος Δοϋκας Κρήτης 'Ιάκωβος Τιέπο
λος έστρατοπέδευσεν έν τψ πρΟς τΟν Μάρκον Σανοϋτον πο].έμφ. 2 Καl κατιl 
τdς Επαναστάσεις τών Σκορδιλών καl ΜελισσηνιίJν βοηft·ουμένων ύπΟ τοϋ 
αίJτοκράτορος Νικαίας "Ιωάννου Βατάτζη γίνεται λόγος πολiJς περl τών δύο 
Συβρίτων, καl είς την συVlιπ}κην πρΟς τοiις έπαναστάτας τών δύο αϋτών Επαρ

χιών ( Συβρίτων ). ' 
~Η άρχη τοϋ δνόματος τών δύο τούτων περιφερειών όφείλεται βεβαί.ως 

είς τt)ν άρχαία\' πόλιν Σ ύβρι τ ο ν," f}ς ή άκριβης τοπο{}·εσία είναι παρα τU 
σημερινa χωρία Άμαρίου Θρόνος καi Κλησίδια (Θρονοκλησίδια). 
cH άρiχαία πόλις ύφίστατο άκόμη κατd την πριότην Βυζαντ. έποχήν, καl διU 
τοϋτο ~δωκε τΟ Ονομά της είς την ~Επισκοπην Συβρίτου.5 Κατd την δευτέ
ράν Βυζαντ. Εποχήν, μολονότι t) πόλις δΕν ύφίστατο πλέον, παρέμεινε, κατU 
το σύνηllες, ή επισκοπij Συβρίτου περιλαμβάνουσα τaς δύο σημερινός επαρ
χίας ~Αμάρι και CΑγ. Βασίλειον, καl έκ τοϋ όνόματος της Βυζαντ. 'Rπισκο
πής παρiμειναν τCι όνόματα τών Επαρχιών Ά πάν ω Σ ύ β ρ ι τ ο ς δια τΟ 
'Αμάρι, καi Κάτω Σύ β ρ ι τ ο ς διa τον ''Α γ. Βασίλειον. 

Οί ~Ενετοl εύρόντες τ& δνόματα τών επαρχιών τd έδέχδησαν και τα 
μετεχειρίζοντο κατCι τοVς πρώτους χρόνους τfjς έν τfl νήσφ κυριαρχίας των. 

Αί δύο Σύβριτοι δεv aπεrέλεσαν επαρχίας (Castellaniae) ~πο τi}ν εϊδι
κη,. σημασίαν τfjς λέξεως. cO κ. Gerola πιστεύει, δτι ύπfjρχον καl φρούρια είς 
τδ.ς δύο Συβρίτους, καl τΟ μΕν της 'Απάνω Συβρίτου εύρίσκει είς τΟν 
Κ άστε λ λ ο ν, άνω τοϋ χωρίου Κ α λ ο γέρο υ ~Αμαρίου, τΟ δΕ τfjς Κάτω 
Συβρίτου τΟ εύρίσκει ά'ιαγραφόμενον είς Εγγραφον πρΟς τΟν Δοϋκα ~Ενετίας 

Πέτρον Ziani (1205- 1228).6 

Κατόπιν δμως τα μΕν όνόματα τών Συβρίτων κατCι μικρΌν λησμονοϋν-

- ------1--

1 Creta sacra ΙΙ. 238, 239, 240. 
! Αύτόttι 243. 
s Α\ιτόftι 263-267. 
4 Svoronos, Nntnisιη. σελ. 313 καΙ. την εκεί βιβλιογραφίαν. Ψ ιλάκη, ~Ιστορία 

146 ·147. 
5 Πρβλ. ~uνέκδημον Ί ε ρ ο κ λ έ ο u ς καΙ. Notit. Episcopatuιιm, 
6 G e r ο 1 a, l\Ionuu1, Ι. HIJ ·19·!. 
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ται, άντ~ αύτών δ' εύρίσκονται τU. δύο δ.λλα τα καl σήμερον Εν χρήσει, 1iτοι 

το Ά μά ρ ι δια την 'Απάνω Σύβριτον, καt δ 'Άγιο ς Βασίλειο ς δια την 

Κάτω Σύβριτον. τα νέα Ονόματα έδό3ησαν Εκ τό'η• δύο χωρίων ~Αμάρι 1 καl 

''Άγ. Βασίλειος, τα όποία έγένοντο Sδραι τών δύο Επαρχιών. 

Κα'ι μετα την μετονομασίαν αύτijν έπ'ί πολUν χρόνον αί δύο περιφέρειαι 

Άμάρι καΙ. cΑγ. Βασίλειος δΕν άπετέλουν κυρίας καl διακεκριμένας έπαρχίας, 

άφ~ σύ κατα τΟν 14 αίώνα έv τφ διαμερίσματι (territorio) Ρε{}ύμνου ίJπηρχε 
μία μόνον επαρχία (Castellania) 'l tοϋ Μυλοποτάμου, το δε 'Αμάρι dπετέλει 
μόνον δικαστικην περιφέρειαν (Judicatus de l'Amari),' εlς την οποίαν 

πιitανώς ύπ1lγετο καl δ οι Α γ. Βασίλειος. 

Κατόπιν δμως άναφέρεται ρητώς, 3 δτι τΟ ~Αμάρι καl ό "Άγ. Βασίλειος 

&πετέλουν Επαρχίας διευΗυνομένας, δπως καl α't δ.λλαι, ύπΟ Καστελλάνων 

Εδρευόντων εLς τίi χωρία ~Αμάρι καl "Άγ. Βασίλειος, δπου φαίνεται δτι είχον 

κτισ&η πρΟς τοίiτο πύργοι. 4 ΚαΙ δ μΕν "Αγ. Βασίλειο;, Ελαβε τΟ Οvομα 

άπΟ τfjς έκκλησίας τοϋ μικροϋ καl άσημάντου χωρίου, τΟ~Ε ~Αμάρι πι.ι<tα
νώς είναι ο'ίκογενειακΟν έπώνυμον τού πρώτου ο'ίκιστού (δ ~Αμάρης. οικο

γένεια ευρίσκεται Εν Σικελίq., Πολίτου, Παραδόσεις 117Ω, καl εlναι σύν
η{}ες ~Ιταλ. ο'ίκογεν. Επώνυμον Amari, ύπάρχει δΕ καl χωρίον ~Α μ α ρ ι α ν ώ 

εν Πεδιάδι). 

Παράδοξον Εν τούτοις εlναι δτι μέχρι σήμερον δι~ισψζεται καl άκούεται 
το Σ ύβρι τ ο ς εlς τον • Α γ. Βασίλειον (εν ψ, ώς εΥπομεν, 'l aρχαία Σύβριτος 
ήτο εlς το 'Αμάρι (Θρονοκλησίδια). οι κάτοικοι δηλ. τής παραλία; 'Αγίου 

Βασιλείου τijς λεγομένης Άκουμιανfjς Γιαλιάς λέγουσι σήμερον η)ν 

Σύβριτον καl νοούσι τα {Ιψηλότερον κείμενα χωρία τijς Ρίζας, η το ι Άχτούντα, 

Βάτος, "Άρδαχτος, Κισσός, Σπfjλι, Κούμια, Βρύσες, Πλατανές, Δουμαεργ.ιό, 

Κοξαρέ, 'Άγ. Ίωάννην, δπου κατα το ftέρος ανερχόμενοι ol παρα την ξηρaν 
καl αi!χμηρaν παραλίαν οlκουντες παραftερίζουσι. Δηλοϋσι δε δια τής λέξεως 

Σύβριτος «βγαίνω στη Σύβριτω μέρη δροσερα ~χοντα βλάστησιν καl Μάτα, 

σχετίζουσι δηλ. την Σύβριτον προς την βρύσιν, βρύον, βρύω. 5 

~Εκκλησιασrικώς κατίi μΕν τίiς Βυζαντ. Εποχ~ς α't δύο Επαρχίαι άπετέ

λουν η)ν ΕπισκοπΊ)ν Συβρίτου, κατα δε τΊ)ν Ενετικην έποχiιν δεν άναφέρεται 

1 'ΕπΊ τουρκοκρατίας τΟ χωρίον f:κλήflη Ν ε υ ς 'Α μ ά ρ ι (ήτοι κυρίως 'Αμάρι) κα'ι 

τΟ άλλο Ν ε U ς "'Α 'ί Β α σ ί λ ε ι ς πρΟς διάκρισιν τ& ν χωρίων α\Jτ&ν άπΟ τών όμωνύ

μων έπαρχιών. 

2 Ν ο ir e t, Docuιnents σελ. 9, 11, 236. 
3 Χειρογρ. Β a r ο z z ί φυλ. 41. 
' 'Ο G e r ο 1 a άναφέρει πύργον εtς τΟ μέσον τοiϊ χωρίου ΝεUς 'Αμάρι, Mo

num. Ι. 193. 
6 Την πληροφορίαν αύτήν Οφείλω είς τΟν Θεοφιλ. 'Επίσκοπον Λάμπης κ. Άγα

-6-άγγελοv καi είς τfιν μακαρ. γραϊαν μητέρα του. Τfιν εμα-&ον δΕ κατόπιν καl παρ' άλλων. 
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πλέον τοιαύτη Επισκοπή,. πι-&ανώς Ενεκα τfjς μη ύπάρξεως σημαντικού άρι&μοϋ 
Λατίνων ε'ίς τας δύο αύτ&ς άποκέντρους καl δρεινίiς Επαρχίας. ~Επl τουρκο
κρατίας καl μέχρι• σ1:lμερον &ποτελοϋσι μετα την Σφακίων μίαν Έπισκοπ1)ν 

· 'Ε ' Λ' 1 τfιν·καλουμενην πισκοπην αμπης. 

15. ΡεΟ.ύμvη. 

~Η σήμερον λεγομένη Επαρχία Ρε&ύμVΊl' Εχει τΟ Ονομα Εκ τfjς όμωνύμου 
πόλεως. Έπl ενετοκρατίας δfν Ελέγετο οϋτως, &λλίi μΕ τΟ ltαλι.κΟν Ονομα 
Bonreparo &πΟ τΟ φρούριον Castel Bonreparo1 τΟ Οποίον οί Εγχώριοι 
Εκάλεσαν Μονοπάρι, Καστέλλι Μονοπάρι, δπως ε"ίδομεν &νωτέρω δτ:ι 
τΟ Bonifacio Ελεγον 1\fονοφάτσι. 

ΤΟ φρούριον Bonreparo &ναφέρεται ώς κτισ&Εν ύπΟ τοϋ Πεσκατόρη, 2 

&.α δφείλtΊ δΕ τΟ Όνομά του εlς Επιτυχή τινα άνακαίνισιν παλαιοτέρου φρου
ρίου. ΤΟ διετήρησαν καl οί ~Ενετοl καl τΟ κατέστησαν· Εδραν Καστελλανίας. 
Εlναι μαρτυρημένον 'ιστορικώς δτι άφορμfιν ε'iς την Επανάστασιν τc'Qν Σκορ
διλών καl Μελισσηνών Εδωκεν ό Καστελλάνος Μονοπαρίου Πέτρος Φιλικα
νέβος, διαρπάσ.ας ληστρικώς ϊππους τοϋ ΚρητΟς δ.ρχοντος 'Ιωάννου Σκορδίλη. 3 

,Th φ·ρούριον Bonreparo - Μονοπάρι εκειτο παρι:':t τΟ ση μερινΟν χωρίον 
τijς- επαρχίας Ρεftύμνης Μονοπάρι, καl δ1) εlς τον δπερiιεν τοϋ χωρίου λόφον 
τΟν καλο1Jμενον καl σήμερον Καστέλλι, Οπου φαίνονται &κόμη λείψανα τοϋ 
φρουρίου. 4. 

Πότε κατηργήftη η Καστελλανία Μονοπαρίου δεν γνωρίζομεν. ΕΥδομεν 
, προηγουμένως εϊς Εγγραφον τοϋ 1415, 5 δτι κατα τΟν 14 αίώνα δεν ύφίστατο 
πλέον, συγχωνευ-&είσα πι{}ανώς μετίi τfjς πόλεως Ρε{}ύμνου καl διοικουμένη 
dπ' εύ{}είας ύπΟ .τοϋ Ρέκτωρος τοϋ τμ1lματος·καl τοϋ συμβουλίου του. 

CH Επαρχία Ι::>ε&ύμνης, ώς υπάρχει σrlμερον, συνέστη Επl τουρκοκρατίας. 
'Εκκλησιασ~ικώς 1Ί Επαρχία καl ή πόλις Ρει'Jύμνης δεν εύρίσκονται άπο

τελοϋσαι ίδίαν ΈπισκοπΊlν κατα την πρώτην Βυζαντ. εποχήν, διότι πι\tανώς 
ή &ρχαία πόλις Ρί-&υμνα η είχεv fρημω-&fj τελείως η ήτο άσήμαντον χωρίον, 
Μ ύ,;ήγεtο δε τότε εlς την Έπισκοπ1)ν Έλευftέρνης 1\ Λάμπης. Κατα το 
τέλος της Β' Βυζαντ. Εποχfjς ευρίσκομεν ~Επίσκοπο'\' Κ α λ α μώ ν ο ς, of.i fδρα 
fιτο τΟ χωρίον 'Ε π ι σ κ ο π η εί.ς τΟ δυτικΟν άκρον τfjς Επαρχίας (σήμερον 
Μεγάλη Πισκοπ1j). 01 Ένεωl διετήρησαν την Έπισκοπην Καλαμώνας 

1 'Εκ τijς C'tρχ. πόλεως Λάππας καί ύστερον Λάμπης. 
~ G er ο 1 a,· Dominaz. σελ. 11. 
~ Creta sacra Il. 249 έξ. L a u r e n t. d e Μ ο n a c i s, Chronicon σελ. 15. 
4 'Ιδ. περιγραφήν καl άπεικονίσεις τοϋ φρουρίου έπί 'Ενετών καi. σήμερο'\' παρά 

Gerola, Monum. Ι. σελ. 261-270 είκ.156-16Ι καί Spratt ΙΙ.115. 
6 Ν ο i r e t, Documents, σελ. 236 ~ 237. 
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(Calanιonensis Episcopatus), άλλ& μετέφεραν τή; Εδραν, ώς εi.κό;, είς τη,. 
πόλιν Ρέ&υμνον, finς έπl ένετοκρατίας προήχ&η είς δευτέραν πόλιν η}ς νήσου 

Εχ~υσα καl πλη&υσμΟν σχεδΟν διπλάσιον τών Χανίων. Ι ~Επί τουρκοκρατί.ας 

1i. -Επισκοπtl αϋτη συνηVώ&η μετU τής τοίi Μυλοποτάμου καl εκτοrε &κούεται 
('t)ς 'Έπισκοπi] Ρε&ύμνης καl Αύλοποτάμου μέχρι σήμερον. 

Αί έπαρχίαι Μυλοπόταμον, ~Αμάρι, "Άy. Βασίλειος, Μονοπάρι- Ρει~ύμνη 

&πετέί.ουν έπl ένετοκρατίας τΟ διαμέρισμα (territω·iunι) Ρε&ύμνου, καl έπl 

τουρκοκρατίας την Διοίκησιν Ρεl'tύμνου, 2 καl σήμερον τΟν ΝομΟν Ρεaύμνου. 

16. Σφακιά. 

~Η γνωστη έπl τών Λευκών ~Ορέων ίστορικη έπαρχία. Πότε έδό,<tη τΟ 

ονομα Σ<pακιιl δεν γνωρίζομεν άκριβώς. Μέρος τfίς έπαρχίας rλέγετο κατα 

τi}ν άρχi}ν τfίς ένετικfίς κατοχijς Ψυχρόν.' Καl περl τfίς παρα.\!ωγfίς τοϋ ο\•ό
ματος ύπάρχει διαφωνία. 4 Πι&ανώτατα ΣφακιιΧ fίτο κατ~ dρχ&ς περιωρισμένη 

τοπωνυμ(α προελ&οϋσα έκ τού γνωστοϋ &άμνου σφάκα (πικροδάφνη, ροδο

δάφνη, άρχ. νήριον), οπως Σφάκα καl Σφακιιl δπάρχουσι καi σήμερον χωρία 

έν Σητεί~ λαβόντα τό Ονομα έκ τοϋ αi'Jτοϋ φυτου. 5 'Ό Παπαδοπετράκης δρ{}ώς 

~έγε: δτι «Οί ,έπι~ώριοι γινώσκουσιν δτι τΟ Ονομα της χώρας των μετεδό&η 
εκ της κωμοπολεως των Σφακιάς (σφακώνος)>. 'Ύστερον έπεξετά&η ή λέξις 

καί περιέλαβεν Ολόκληρον τη,. έπαρ:(ίαν, άφ~ oU έκτίσ&η τΟ φρούριον Σφακιd 
(Castel Sfacia). 

Οί ~Ενετοt δΕν όπέταξαν ούδΕ κατέλαβαν στρατιωτικώς τΟ όρεινΟν καί 

δυσπρόσιτον διαμέρισμα τών Σφακίων έπt πολUν χρόνον, οίδΕ δυσήνιοι Ορε

σίβιοι κάτοικοι έπί αϊώνας έξηκολού&ουν έλειΗtεροι καί άσύδοτοι Οντες, ψιλήν 

τινα μόνον καl τυπικην έπικυριαρχίαν τών ~Ενετών &.ναyνωρίζοντες. Οίίτος 

εlναι ό λόγος, δι' δν έπl εvα και ημισυν αίώνα οVδΕ φραγκικΟν φρούριον 

μνημονεύεται έν ήί έπαρχ(~. Ό Buondelmonti περιηγη&εlς τfιν Κρήτην 

κατιl το 1415 άναφέρει το Sphicium (τiιν χώραν τών Σφακιών) rος πόλιν 

άρχα~α~ άλλ ~ άτείχιστον καl περιγράφει τοUς κατοίκους οϋτως 6 « Of άγρόται 
(rustιcι) κατέχουσι tfιν χώραν (Sphicium) άτείχιστον, δια δε το αύχμηρον 

τών δρέων ούδέποτε σπείρουσιν, άλλs έκ τfjς κατεργασίας τών κυπαρισσίνων 

1 Creta sacra ΙΙ. 443 καl Σ τ α υ ρ ά χ η, Στατιστ. 186- 188. 
~ Ό 'Άγ. ΒασLλειος μετό. τΟ 1867 Uπήγε"tο είς τήν τό"tε συσταfiείσω• Διοίκησιν 

Σφακίων. 
1 Graeci de Psicro κατά "tiιν έπανάστασιν Σκορδιλών καi Μελισσηνών είς Cret& 

sacra. ΙΙ. 250. 
4 Γρηγορ. Παπαδο:ιετQ·άκι, 'Ιστορία Σφακ.iων 'Α{}ήγ. 1888 σελ. 7·8. 
• Σ τ α u Q ά κ η, Στατιστ. σελ. 138. 
' Creta sacra Ι. 4-1 καί 83 · 84. 
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πανίδων καΊ τοϋ πλ1lίJ-ους τών αlyώ·v ζώσιν. Είναι τραχείς εν τψ πολέμφ 
καl ταχυποδώτατοι Ε:ν τοίς Ορεσι, καl μέχρι τitlν 110 έrών δεν παύουσιv άνα 
τιΧ τραχέα Ορη να συλλαμβάνω σι τας αίγάγρους ( ά_γρίμια ). "Α ντl ο"ίνου 
πίνουσι γάλα, και ταc άσ&ενείας και άδυναμίας άγνοοϋσι μέχρι του τέρματος 

τοϋ βίου)>. 
eH μνεία τοϋ Sphi-cium ύπΟ τοϋ Βονδελμοντίου βεβαιοί Οτι κατα τΟ 

1415 f1κούετο τΟ Ονομα Σφακιii δια την χώραν Σφακιών. 
Βραδύτερον κατα τΟν 15 καl16 αίώνα έκτίσ{}η καl μικρΟν ένετικΟν φρού

ριον παρα την χώραν τών Σφακιών (Castel Spl1acia)~ είς δ fμενεν Εκτακτος 
Προνοητης (Proveditor)~ &σκών μικράν τινα έξουσίαν κατι'ι τρόπον f]πιον 
καl άβίαστοv, κύριον, Εργον Εχων να Ε:πιβλέπn καl μΕ τρόπον είρηνικόν να 
συγκρατΌ rοiις κατοίκους άπΩ Επαναστάσεων. "Οτι τα Σφακια έχρησίμευον 
00ς Ορμητήριον καl καταφύγιον rώv κατιl. tών "Ενεrώv Επαναστατών κατα τΟ: 
150 πρ(Qτα fτη τής ένετικfις κυριαρχίας φαίνεται και έκ τούτου Οτι μετα· την 
καταστολiιν τi'jς έπαναστάσεως τοϋ Άγ. τιτου (1364) το μικρόν οροπέδιον 
τfίς έπαρχίας, ή ~Ανώπολις, κατα κυβερνητικi]ν διαταyfιν ήρημώι'h1 καl fμει
νεν άκαλλιέργητον (δπως κα\ το Λασί&ι καl η Έλεύ&ερνα). Εlναι δμως 
ζήτημα, αν οί "ΕνεrοΊ ηδυνήδησαν να έφαρμόσωσι την άπαγόρευσιν καl έδώ. 

Φ._ρτιγκi)κάστελλον. Πρlν άκόμη κτισ{}fi τΟ φρούριον τών Σφακιών 
έκτίσ{fη κατα τΟ dνατολικΟν παράλιον Uκρον τfjς Επαρχίας εν Cί.λλο ένετικΟν 
φρούριον, τΟ Φραγκοκάστελον. 1 Οί Ένετοl Cίποικοι τfjς Κρήτης και αί ένετι
καl dρχαL έζήτουν τΟ πράγμα 2 δι' Cίμυναν κατα τών Εγχωρίων καl κατd τών 
πειρατικών έπιδρομών, καl οϋτως Φκοδομήι}η κατα τΟ 1371, άποτελέσαν 
ί.δ(αν περιφέρειαν μικρdν μΕ δύο χωρία τΟ Πατσανώ και Καψοδάσο. 
Το φρούριον έκλή&η "Α γ. Ν ι κ ή τ α ς έκ τi'jς παρακειμένης έκκλησίας, άλλ' οι 
έγχώριοι, οί Οποίοι μετα δυσαρεσκείας είδον τΟ φραγκικΟν φρούριον τΟ ώνό· 
μασαν Φραγκοκάσrελλο, καl τΟ Ονομα έπεκράτησε κατα μικρόν, ώστε και οί 
"Ενετοl ,ια τΟ παραδεχ3ώσι καl να τΟ λέγωσι Caste1 franco. ΤΟ φρούριον 
&ρκετα ίσχυρΟν ήτο τετράγωνον με τέσσαρας πύργους είς τCtς γωνίας, διεrη
ρή{}η δε άνακαινισ3εν και έπι τουρκοκρατίας, εlναι δε γνωστfι ή κατα τΟ 1828 
ήρωϊκη f.ιάχη τού Χατζή Μιχάλη Ταλιάνη καl ό &άνατος αύτοϋ ύπο τα τείχη 
τοϋ φρουρίου. 3 

~Εκκλησιαστικώς τα Σφακια κατCt μεν την Α' καl Β' Βυζαντ. έποχην 
ύπήγοντο είς τUς Ε:πισκοπός Φοίνικος καl ~Αραδήνης. 4 ~Επl Ενετοκρατίας, μη 

ι Gerola, Monum. Ι. 256-260 εtκ. 149-153. Σήμερον .το φρούQLΟV ακούεται 
Καστέλλι. Ίδ. κάι Β a s ί 1 i c a t a χαρτ. 96. 

~ Gerola, Monum. 1.250-255 εtκ. 145-148. Boschini, χαρτ. 54, Basilicata 
χαρτ. 89. 

3 Κριτοβουλίδοu, 'Απομνημονεύματα σελ. 409. 
4 Συνέκδημος Ί ε ρ ο κ λ έ ο υ ς, Ν otit. Episcopat. 
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ύπαρχόντων Εν τfι Επαρχί~ Λατίνων, δεν μνημονεύεται ποϋ Uπήγοντο. ~Επl 

τοuρκοκρατίας ύπήχ/Ιησαν ε!ς την Μητρόπολιν, κα\ τον τελευταίον α1ώνα ε!ς 
την επισκοπην Λάμπης (ό Λάμπης καl Σφακίων). 

Τ& ΣφακιU πολιτικώς ύπήγοντο έπl τουρκοκρατίας είς τfιν Διοίκησιν 

Χανίων, κατd τΟ 1867 άπετέλεσαν μετU τοϋ ~Αποκορώνου (καl τοϋ ~Α γ. Βασι~ 
λείου) 1δίαν Διοίκησιν. Τελευταίον, καταργηilέντος του νομού Σφακίων, ύπή

χilησαν εtς τον τών Χανίων. 

17. Άnο,.6eω,ας. 

Τό Ονομα τfiς Επαρχίας :ο Αποκόρωνας φαίνεται ύπάρχον πρΟ τfjς ένετικfjς 

έποχfjς τοϋ L21 Ο, έπl πόσον τόπον Ομως έξετείνετο ή χώρα ή οϋτως καλου
μένη είναι ι'iδηλον. Πρώτην φοραν το εύρίσκομεν μνημονεuΔμενον ώς Ιiνομα 
τόπου ε!ς το κείμενον τής συν{Ιήκης μεταξΊ! τών στρατηγών τού Βατάτζη καl 

toii Δούκα Κρήτης Ίουστινιάνη κατα το 1236 ώς έξi'jς «dare nobis. pas
sagium conveniens conducendo alla Suda in loco qui vocatur Apicoma» 1 

Πόilεν ομως προi'jλ&ε το Άποκόρωνας είναι ζήτημα aλυτον μέχρι τοϋδε. 

Ό Κορνήλιος ε!ς την Creta sacra 1.123 το εσχέτισε με το &ρχαίον Ίπποκο
ρώνειον λέγων «lppocoronium sive Tanus hodie castrum Apicornum)). 
ro Pashley 2 καl ό Σταυράκης 3 πιστεύουσι καl αύτοl δτι είναι παραφftοριl rοϋ 

άρχαίου el πποκορώνει:ον τοϋ ύπΟ τοϋ Στράβωνος άναγραφομένου, 4 χωρlς 

Ομως νd όρίζεται ύπ" αύτοϋ οϋτε τί fιτο Οϋτε ποϋ εκειτο. 'Ό Ψ ιλάκις άκολου-
3ών, ά)ς φαίνεται, λαϊκήν τινα παράδοσιν άδέσποτον καl άπίftανον η αύτοσχε

διάζων λέγει Οτι ή λέξις «προέρχεται έκ τών λέξεων άπΟ καl κορώνας, κα&Ο 

ίδιον καl τερπνόν κτήμα καl ένδιαίτημα τών Καισάρων τοίί Βυζαντίου, έξαρ

τώμενον τουτέστιν dπΟ της κορώνας τοϋ βασιλικοίί στέμματος». 5 

Πιilανη φαίνεται 'l γνώμη οτι το ονομα τi'jς επαρχίας σχετίζεται με το 

elπποκορώνειον η καl μΕ τΟ Κ όριον, τΟ όποίον κατd Στέφανον τΟν 

Βυζdντιον ύπijρχεν Εν Κρήτη καl δfι κατd τd μέρη αύτα «Κόριον, τόπος· Εν 

1 Creta sacra ΙΙ. σελ. 2'13 • 27 4:. 
2 Pashley, Travels Ι. σελ. 62. 
: ΣταυQάκη, :Σταtιστ. σελ. 74. 
4 :Στράβων Χ. 472 •Ίπποκόρωνά τε τfις Άδραμu"tτηνfίς καl •iπποκορώνειον 

έν Κρή"tn•· 
ι. Ψ ι λ ά κ η, "!στορ. Κρήτης εν Χανίοις 1909 "tόμ. Β'. Παράρτημα σελ. 14 ση μ. 1. 

Παρ' Εργάτου εξ' Αποκορώνοu ηκουσα τi)ν έξης λα'ίκi]ν παοάδοσιν ~ό βασιλιι'tς -ι:fις Κρή

tης ποU εtχε τΟ -6ρόνον του είς τCι Μεγάλα Χωράφια (άρχ. 'Άπτερα) έβαλε στό νοίiν του 
νd φέρn τό -6-ρόνο του στα Καστρινά· μΟ: τόν έχατάλαβαν καί τόν έπιασαν καί τόν έσφα

ξαν καί τοϋ πηραν τήν κορώναν, τόv ά π ο κ ο Q ώ ν ι α σ α ν καί γιΟ:. αύτΟ είπανε τό 

μέqο~ 'Αποκόqωναι, 
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Κρήτη, άπΟ κόρης τινός, καL λίμνη Κορήσία καl ~Α{}ηνdς ίερΟν Κορησίας». 
Πιitανώς ή λίμνη αϋτη είναι ή σημερινη λίμνη Κο υ ρ να του Άποκορώvου 

σώσασα τΟ dρχαίον Ονομα fιλλοιωμένον. Παρ' Αίσχίνη είς τΟν κατd Τιμάρχου 

λόγον 176 (182) &ναφέρεται καll:ν Άδήναις τόπος &κουόμενος «παρ' ϊππο'' 
καl κόραν», τΟ όποίον ό Σχολιαστης γράφει cΙπποκόρειον. Καl είς τ<Χς 

'Ιστορίας Νικολάου τοϋ Δαμασκηνοϋ (Ιiκδοσις Άδ. Κοραi'j ε!ς Πρόδρομον 

Έλλην. Βιβλιο{)ήκης, Παρ(σιοι J 805 σελ. 239) φέρεται «'Ότι 'Ιππομένης δ 
'Α{hιναίων άρχων, Εξέπεσε της άρχfiς δι~ αίτίαν τοιάνδε. Ήν αυτψ {}υγάτηρ, 

flντινα τών άσ{ών τινος αίσχύναντος λά-&ρα, υπ· δργfjς καft·είρξεν είς ο'ίκημα, 

δήσας συν ϊππφ, καl τροφfιν ούδετέρφ είσέπεμπεν. Πιεσ-&εlς o~v λιμψ ό ϊππος, 
Εφορμήσας τΙJ παιδί, άναλώσας τε αύτήν, καl αf,τΟς ϋστερον άπέ-&ανεν. ΜετιΙ 

ταίίτα Επισκαφείσης αVτοίς τής οίκήσεως, &π' εκείνου ό χώρος Εκαλείτο 

~Ίππου καl Κόρης». 

Τοιούτόν τι ~ΙερΟν δυνάμε-&α να ύπο\Jέσωμεν ύπάρχον καl παρα τfιν 

μονiχδικην τi'jς Κρήτης λίμνην Κουρνά, lερον είς "Ιππον κα\ Κόρην Οππο

κόρειον 11 ~Ιπποκορώνειον), έξ ού καl τΟ Κόριον καl η Κορησία λίμνη καltl 

Κορησία Άilηνά τα &ναγραφόμενα 1Jπο τών &ρχαίων γεωγράφων εν Κρήτη. 

'Αξιοπερίεργον εlναι δτι ύπάρχει Εν 'Αποκορώνφ καl χωρίον Ν ίππος, 

τ9~ποίον πι-&ανώς εlναι τΟ άρχαίον eιlππος (τΟν "'Ιππον- Ν ίππος). Είναι 

ι'iλλοilεν γνωστη ή μεγάλη σχέσις τfjς Ά/Ιηνάς (κόρης) προς τον ϊππον, 1 δι' δ 

Ίπποκόρειον καl Ίπποκορώνειον itα ή το 'ίσως lερον είς η]ν Άilηνάν (κόρην) 

καl τΟν ϊππον, εύρισκόμενον κατα τfιν λίμνην Κουρνd. 'Έχει άρα άρκετ1jν 

πι{}ανότητα 11 Ενταίί{tα ϋπαρξις τού ~Ιπποκορωνείου, καl η έκ τούτου προ

έλευσις τοϋ μεταγενεστέρου Άποκόρωνα 2• 

"Εν πράγμα εν τούτοις δύναται να λεχ&!i ώς βέβαιον, δ τι το Άποκό
ρωνας δΕν εlναι φραγκικόν. ~Η ρευστότης τών άντιστοίχων ίταλικών καl λαη

νικών τύπων τijς λέξεως, ποίί εύρίρκομεν είς τα κείμενα, Ίlτοι Apicorna, Api
cornum, Bicorna, U nicornum, δεικνύει δτι οί Φράyκοι κατ α διαφόρους 

τρόπου; προσεπά{}ησαν να άποδώσωσι ξένην δι~ αUτοUς λέξιν. 

eo ~Αποκόρωνας εγινεν Ονομα έπαρχίας (Καστελλανίας), άφ" ού Εκτίσδη 
τΟ όf,ιώνυμον Καστέλλι. Πότε Ομως καi τοϋτο έγένετο δΕν γνωρίζομεν· πάντως 

1 D a r e m b e r g- S a gl i ο, Diction. ΙΙΙ. Minerνa σελ. 1193 'A{)ηvd Χαλινϊη,ς καi. 

Δαμάσιππος, καl Ίππία. Πρβλ. καi Ποσειδώνα ~Ιπποκούρειον (Παυσαν. ΠΙ. 

ΧΙ\7• 2) καl <Ιπποκούριος fιρως (Ήσυχίοu). 
' Μ:\• άποκλείεται iπίσης ή ύπό-3εσις τΟ Kouρ\•a να εlναι 'Αραβικής προελεύσεως, 

ι:iφ' ού Kurna = λουτijρ καi τοπωνuμικΟν Κ u r η a εlναι επίσης 'Αραβικό\•, καi. νιi 

εtναι Abu- Kuωa, δπως τΟ Άποσελέμης (ποταμΟς καί χωρίον) λέγεται Οtι είναι τΟ 

Abu-Selίm. 

'Ακόμη fM ηδύνατό τις νιl ύ:ιοltέσn δη τΟ όνομα Άποκόρω\•ας :ιροήλftεν dπΟ τΟ 

'Α πόκου ρ ν α i}toι τΟ: άπΟ της λίμνης Κουρνιi καi έντεύδεν μέQη. 
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Ομως πολiι Ενωρίς, άφ, οΊJ κατα τΟ 1303 &ναφέρεται ιΟ Καστέλλιον &ς βλα
βέν UπΟ τού σεισμοϋ, κατ& δέ τΟ 1336 γίνεται λόγος περι έπισκευης του 

(Gero]a, Monnn1. Ι. σελ. 207- 208 κα'ι. δι.U την κατόπιν 1στορίαν τού αVτόftι 

σελ. 206- 212. Είκόνας τοϋ φρουρίου ίδ. παρa Boschini χαρτ. 11, 12 καl 
Basilicata χαρτ. 17). 

"Ερείπια τοϋ φρουρίου σψζονται καl μέχρι σήμερον έπl λόφου dνατολι

κώτερον τού χωρίου Καλύβες. 

eo ~Αποκόρωνας έξηκολού\h1σε καίt' δλον τΟ διάστημα τfις ένετοκρατίας 
άποτελών Καστελλανίαν (έπαρχίαν). ~Επίσης έπl τουρκοκρατίας. 

"Εκκλησιαστιχ.ώς κατd μΕν τfιν Α' Βυζαντιακiιν εποχfιν ύπήγετο είς την 

~Επισκοπfιν ~Απτέρας, κατόπιν δΕ συνεχωνεύ&η μετ& τής ~Επισκοπής Κυδω

νίας, ίίπως είναι καl σήμερον (ό Κυδωνίας καΊ. Άποκορώνου). 

18. Κvδωvία. 

Ή παρa τα Χανία επαρχία &ινομάσ&η Κυδωνία κατα τοiις τελευταίους 

τούτους χρόνους. Πρώτοι οί διοργανωταί τοϋ 21 Εδωκαν τό Ονομα αυτό έκ 

τijς μεγάλης καί έπισήμου dρχαίας πόλεως Κυδωνίας, Επl τιΟν ερειπίων τfίς 

όποίας Εχτίσitησαν UπΟ τών -=Ενετών τd Χανιd κατd τό 1252, τΟ εlχον δέ 

πρόχειρον καl είς τον τίτλον τής 'Επισκοπής (ό Κυδωνίας). 

'Έπi eΕνετών ή περι τα Χανιd χώρα δεν άπετέλει ίδίαν Καστελλανίαν, 

άλλ~ έκυβερνάτο άπ~ εύitείας ύπΟ τοϋ Ρέκτωρος (νομάρχου) Χανίων καl τοϋ 

συμβουλίου του. 

~Ιδίαν έπαρχιακfιν περιφέρειαν άπετέλεσε μετd την . ύπΟ τών Τούρκων 
κατάκτησιν τijς Κρήτης λεγομένη Χάνια Άγιασl (=περίχωρος Χανιών). 

Άπο τοϋ Όργανικοϋ Νόμου τοϋ 1867 κα1'1ιερώ&η επισήμως το δνομα 

Κυδωνία δια τfιν έπαρχίαν, Εν φ η πόλις έξηκολού{}ησε νd καλt)ται Χανιά, 

ώς καί σήμερον. 

Κατa τfιν πρώτην Βυζαντ. εποχήν, ύφισταμένης ακομη τijς πόλεως 

Κυδωνίας, \δρύ1'1η ή Έπισκοπfι Κυδωνίας. 1 Κατ α τfιν Β' ομως Βυζαντ. επο

χήν, 1iτοι μετd την ύπΟ Νικηφόρου Φωκά &νάκτησιν τής νήσου, &νασυνεστά-3-η 

μεν ή Έπισκοπfι Κυδωνίας, ιlλλa μη ύφισταμένης πλέον τijς πόλεως, ή i!δρα 

μετετοπίσ&η δυτικώτερον, f:κεί δπου σήμερον κείνται τd μετόχια eA γ ιCt καl 
~Επισκοπη (ητοι eΑγία ΈΠισκοπή), καί διατηρείται έν έρειπίοις ~αl ό έπι
σκοπικΟς ναός. 2 

0\ Ένετοι καταλαβόντες τfιν νijσον (1210) μετέτρεψαν και τfιν έλληνικfιν 
'Έπισκοπfιν εtς Λατινικήν, διατηρήσαντες καί τό Ονομα Agίensίs Epίsco-

1 Συνέχδημος Ίεροκλέους, Notit1ae Episcopatηum. 
1 Gerola, Montιm. vo1. ΙΙ. σελ. 72-76 είχ. 33-35. 
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patus 1 (τής -=Αγιάς Έπισκοπ11), άλλ~ 11 έδρα αUτης, {ο; ή το φυσι.κόν, μετηνέ

χ{}η εlς Χανιά. ~Επl τουρκοκρατίας επανιδρύδι1 11 δρίΜδοξος ~Επισκοπt) μf 

fδραν τα Χανιά, .προσαρτη&έντος α{ΙτΏ καl τοϋ 'Αποκόvωνα (ό Κυδωνίας καl 

"Α:τοκορώνου), δπως είναι καl μέχρ~ σήμερον. 

19. Κίσαμ,ος. 

Ή Σπαρχία Κίσαμος καΙ το Φραγκικον φρούριον Castel Chissamo 
(σήμερον καl χωρίον Καστέλλι Κισάμου) δφείλουσι τΟ Ονομα είς την 

dρχαίαν πολίχνην Κίσαμον τfιν κειμένην κατU τfιν παραλίαν τοϋ όμωνύμου 

κόλπου καl έπίνειον οi!σω' τής σημαντικωτέρας άρχαίας :πόλεως Π ο λ υ ρ ρ η

ν ία ς. 2 ΤΟ άρχαίον Ονομα ε-ορον οί eΕνετοΊ _παρd τοίς έγχωρίοις 3 κατd την 

κατάληψιν τijς νήσοy η οί Γενουίται πρό τών Ένετών) καl δεχ-θέντες αύτΟ 

&νόμασαν τΟ φρούριον, καl καtέστησαν αύτΟ έ'δραν Καστελλανίας, καl Εκ 

τούτου έπεξετά8η καl εϊς δλην την μεγάλην περιφέρειαν την άποτελοϋσαν 

καί σtlμερον τi}ν fπαρχίαν Κίσαμον. 

Πότε έκτίσ{}η τΟ Castel Chίssamo καl κατ~ dκολουftίαν dπετέλεσε 

Καστελλανία,·, .. δΕν γνωρίζομεν. ΚίσαμQς 00ς τοπωνυμία καl o-Uχl φρούριον 

αναγράφεται είς τa ~γγραφα τfjς διανομijς τοϋ 1212 (Creta sacra ΙΙ. 239), 
τό }l, φρΟύριον· dναφέρεται ·δπΟ τών χρονογράφων 4 κατd την έπανάστασιν 

rot 1261-1263, εξηκολού&ησε δε ύφιστάμενον και ιlνακαινιζόμενον κα{}' ολην 
την Ενετοκρατίαν. s 

'Απο τijς πρώτης Βuζαντ. εποχijς ή παράλιος Κ(σαμος παρευδοκιμήσασα 

την μεσόγειον Πολυρρηνίαν εγένετο tδρα "'Επισκόπου, 6 iiτις παρέμεινε καl 

κατa τfιν Β' Βυζαντ. περίοδον καl επι ΟΕνετών (Chissamensis Episcopa
tus), 7 περιλαμβάνουσα άπΟ παλαιοτέρων χρόνων καl την έπαρχίαν Σέλινον, 

οπως και σήμερον (ό Κισάμου καl Σελίνου). 

1 Creta sacra ΙΙ. σελ. 149 έξ. 
' Περί Κισάμοu καi Πολυρρηνίας iδ. S v ο r ο n ο s, Numism. σελ. 55 έξ. καl 

274 έξ. -χαί τfιν Εχεί βιβλιογραφίαν χαl Ψ ι λ ά Χ η, Ίστορ. Κρητ. σελ. 69- 80. 
1 Εtναι άξιοσημεiωτον ότι, Εν φ αί μεγάλαι πόλεις δi:ν διετήρησα" τΟ. ιlρχαiα όνό

ματα 1. χ. ή Κνωσός, Γόρτυνα, Κυδωνία, τΟ διετήρηοαν πολλαί άλλαι- δεuτερεύουσαι 
καί μικραl πολίχναι π. χ. Τύλισος, Βιάννος, Σύβριτος:, Κίσαμος:, Ίστρών, Όλοϋς (Έλοϋν

τα) Μάλλαι, Μάταλα, Λύττος, Χερσόνησος, Άξός, Συία (Σούγια), Μίλατος, ΗραισΟς 

(Πeασούς), Πuλωρος (Πλώρα) κλπ. 
4 L a u r e n t., De Monacjs, Cbronicon σελ. 158. 
s Cerola, Monunι. Ι. σελ. 224-231. Είκόνας τού φρουρίου lδ. Boschini 

χαρτ. 31 Basilicata χαρτ. 3 καί Gero1a, αVτόitι είκ.125-129. 
s :Συνέκδημος Ίεροκλέους: καi Notit. Episcopatuum. Μολυβδίνην βοiiλλαν 

φέοοuσαν η)ν έπ.ιγραφήv ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΙΣΑΜΟΥ ιού 7 η 8 αίώνας έδημοσίευσα έίς 

t/ιν Διεl!νή Έφημ. Νομισμ. Άρχαιολ. tόμ. VI. σελ. 123 (Ε<ος 1903). 
7 Creta Sacra ΙΙ. σελ. 169 έξ. 
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~Επί τινα χρόνον (κατ& τΟν 16 αίώνα) η ~Επισκοπη Κισάμου εσχε 

~Ορftόδοξον ~Ε:r[ίσκοπον τΟν Γεράσιμον Παλαιόκαπαν, 1 άλλά,: τούτου &πο

ftανόντος, Εγένετο πάλιν Λατινικ1Ί. Μετ& την Τουρκικην κ~τάκτησιν dνιδρύΗη 
ή Όρι'tόδοξος Έπισκοπη Κισάμου καl Σελίνου. 

20 . .ΣέJ. ι ν ο v. 

ΤΟ Ονομα Σέλινον άναφέρεται τΟ πρώτον ύπΟ τών ~Ενετών χρονογρά

φων περl τΟ 1280, Οτε μεταξU της Επαναστάσ·εως τών Χορτατζών καl τfiς 

τοϋ 'Αλεξίου Καλλιέργη ό Δοϋκας Κρήτης Μαρίνuς Γραδόνικος ~κρινε σκό. 

πιμον νct ο!κοδομήσ'[] το φρούριον Σέλινον (Castel Selino), 'ίνα εύκολώτερον 
κρατfι είς ύποταγηv τους φιλοταράχους -κατοίκους τοϋ μέρους τούτου, 2 ·τΟ 

όποίον Εκαλείtο Arna η Orna3 ητοι "Ορεινά, 4 &ς π2άγματι φέρεται 

το διαμέρισμα ε!ς την Συνι'tήκην 'Αλεξίου Καλλιέργη τiρ 1~9, βεβαίως δια 
τΟ δρεινΟν τής Επαρχίας. 5 Πι{}ανώτατα Σέλινον εlναι έγχώριον τοπωνυ

μικόν, δι' σΟ Εκαλείτο 1i ι<tέσις, έφ~ fις Εκτίσ&η τΟ φρούρίον ύπΟ τών eΕνετώV 

(έκ τών φυομένων έκεί σελίνων), και Εκ της τοπωνυμίας fλαβε tO Ονομα καl 
τΟ ένετικΟν Καστέλλι. Διd τοϋτο &εωρώ Ολως άπί&ανον την έτυμολογίαν τοϋ 

Ονόματος, 11ν έπρότεινεν, ώζ νομίζω, ό μακαρίτης ~Αντ. Γιάνναρης Εκ -tοϋ 

Ονόματος της·&ρχαίας πόλεως ~Ελύρου οϋτως, είς "Έλυρον, Σέλυρον, 

Σέλινον. Ή &ρχαία πόλις 'Έλυρος παρα το σημερινον χωρίον Ροδοβάνι 

εκειτο μακρόν τοϋ Καστελλίου Σελίνου, ούδ ~ Εσψζετο τΟ Ον ο μα τfjς dρχαίας 

πόλεως, Οτε Εδό&η τΟ Ονομα τοίi φρουρίου, ούδ~ αναφέρεται ύπό·τινος κατό 

την έποχην αύτ1Ίν, σδδ"·άπετέλεσεν "Επισκο·πήν, έξ .ης ήδύνατο νd παραληφ&fi. 
Κτισι'tέντος τοϋ φρουρίου Castel Selino, &πετελέσ&η ή Καστελλανία 

Σελίνου παραμείνασα καί1" δλην την ένετοκρατίαν. 6 

Κατό την τουρκοκρατίαν διετηρή{}η καl τΟ φρούριον άνακαινισ8Εν ~αi 
η επαρχία Σέλινον μέχρι σι]μερον. Το φρούριον ομως, η μάλλον ό ε'ς τους 

πρόποδας αύτοϋ συνοιχισμός, καλείtαι Παλιόχωρα. 

"Εκκλησιαστικώς η Επαρχία, &φ' ού κατηργή{}η ή τών πρώτων αίώνων 

~Επισκοπη Κανδάνοu, συνεχωνεύι3-η μετd τfις Κισάμου, ώς ε"ίπομεν προ

ηγουμένως. 

1 Χριστ. Κρήτη τόμ. Β' σελ. 260 ση μ. 1 καi Ν i c ο J. Ρ a p a d ο p ο 1 i, Historia 
Gymnasii Patavini, Venezia 1726 σελ. 39, Creta sacra Ι. 264. · 

2 Creta sacra Π. σελ. 287. G e r ο 1 a, Monum. Ι. 232. D e Μ ο n a c ί s σελ. 161. 
8 Creta sacra Ι!. 239. 
4 Σuνfi-ήκη Καλλιέργη έν Ά{}ηνq. τόμ. ΙΔ' σελ. 316 ση μ. 4. Είς έγγραφον τοϊί ένε

τικοU ιiρχείου G. G i ο m.o, Ι misti del senato φέρεται «de pecunia necessaria pro 
expensis aedificandi castrum de SeHno in p'artibus Arne». · 

6 Πρβλ. τΟ 'Ο ρ ν Ο (='ΟρεινΟν) χωρίον Σητείας. 
6 Τfιν ίστορίαν τοU· φρουρίου lδ. παQιJ G e r ο -1 a, Monum. Ι. 2β2- 236 καt είκόνας 

13{) -132 καi Β ο s c h i η i χαρτ. 56 και Β a s i 1 i c a t a χαρτ. 97. _ .. 
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ΙΙ 

ΑΙ ΤΡΕΙΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΑΙ ΠΟΛΕΙΣ 

Α'. Ήράκλειοv. 

Cha1tdak- Χά,•δαξ, Caπdida, Ca11dia, Κάστρο, Μεγ. Κάστρο. 

ΤΟ σημερινΟv 'Ήράκλειον, 1l μεγαλυτέρα τής, νήσου πόλις Καl ή πρω

τεύουσα αίιτfjς μέχρι τοίi 18fi0, είναι κτίσμα Άρ((βων. Οί καταλαβόντες δηλ. 
nlν νfjσον Σαρακηνοι κατd τό 824 μ. Χ. ~κtισαν Οχύρωμα Ονομάσαντες αίιτΟ 
Cl1andak (=τ άφρον, χάνδακα) είς την παράλιον f}έσιν, Οπου ε'κειτό ποτε τΟ 
Επίνειον τfiς Κνωσοϋ eΗράκλειον η τΟ Μάτιον. 

Οί. Βυζαντινοl χρονογράφοι 1 dναφέρουσιν δτι οί "Άραβες προσορμι

σ&έντες κατα την παραλίαν αUη)ν ώδηγ1)-θησαν ύπΟ μονασtοϋ είς τόπον πρόσ

φορον καl δρύξανtες. τάφρον και f:ρυμα ποιήσανl:ες &ιρμώντο ε\ιτεϋitεν, καl 
έντΟς μικροϋ: Εγένοντο κύριοι τfjς νήσου. Τ' Οχύρωμα έγένετο κατJ μικρΟν 
πόλις καl πρωτεύουσα της νΊ]σου ύπο το ον ο μα Chandak ( καl Βυζαντ. Χάνδαξ). 
~~. Άφοϋ μετc) 137 ~τη ό Ν ικηφόρος Φωκάς &νεκτήσατο τi]ν νijσον δια πολέ

·μου καΙ έξηφάνισε τοi1 ς Εν αUτfl 'Άραβας, οί Βυζαντινοl διεηlρησαν την πόλιν 

μεηΧ του άραβικοϊi Ονόματος Χάνδαξ1 2 καl δκτοτε παρέμεινε" αϋτη &ς πρω

τεύουσα τfjς νήσου. 

Οί ΓΕνετοl κατα tf]V συνή{}ειάν των να μη κινι'Οσι τα καδεστώτα Ονό

ματα διεtήρησαν nlν δνομασίαν τfiς πόλεως λέγοντες αύηlν c a η d i c a και 

C a η d i g a, μετd ταύτα δΕ κατά τι να παρετυμολογίαν C a η d i d a s καl 

C a η d i a, οϋτω δε έστερεοποιή-&η τ~ Ον ο μα τοϋτο, δι' ού Οχ ι μόνον η πόλις, 

&λλa καl όλόκληρος ή νijσος λέγεται καl μέχρι σήμερον ύπο τοϋ μη έλληνο

φώνου κόσμου ( Candja, Candie ). 
ΤΟ Ονομα δμως Χάνδαξ κατό την Β Ό ΒυζανtιαΚ't)ν Εποχην καl μάλιστα 

κατα nlν ένετικ1Ίν fιto μάλλον έν χρήσει εlς τdς dνεπtυγμένας τάξεις καl είς 

την~γραφομένην γλώσσαν. co λαΟς Ομως συηlftως dπεκάλει την πόλιν μΕ τΟ 

Βυζαντ. όνομα Κάστρο καl Μεγάλο Κάστρο, καL οϋτω η)ν καλεί καl 
σήμερον ό λαΟς τών Επαρχιών, μολονότι τΟ νεώτερον 'Ήρdκλειον τείνει νU 
Εκτοπίσυ τΟ λα'ίκΟν Ονομα. 

1 Th e oph a n es Co n ti η u at us είς τΟ Corpιιs Hist. Byzant. έκδ. Βόννης 
τόμ. XLVI σελ. 77 καi Σ υ μ ε ω ν Μ ά γ ι σ t ρ ο ς σελ. 623. · 

2
_ ·ο Ra u 1 i n, Descript. τόμ. Ι 143 λέγει δτι ή πόλις έκαλεϊτο ύπΟ τών 'Αράβων 

Rhabdh·el-Cbandak (φρούριον της τάφρου). . 
3 Οϋτως τi}ν λέγει ό περιηγητi}ς Β u ο n d e 1m ο n t i κατό. τΟ 1410· .,candida 

cίνitas albescit in muris, quaea Graecis Candaca voca1)atnr" ( Cϊeta sacra Ι 9 ). 
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eH όνομαιΊία eΗράκλειον Εδό\tη ε'ίς την πόλιν πρΟ έκαrΟν περίπου έτιΟν. 

ΚατιΧ την πρώτην διοργάνωση· της νήσου έπt τοϋ eΑρμοστοϋ ΜιχωΊλ ~Αφεν

τούλη ( κατa το 1822) εδό,~η πρώτον τι\ ον ο μα Ήρά κ λ ε ι α ε1ς η)ν πόλιν 

καl. τfιν περl αύτην χώραν, Επίση; δΕ καl κατό τCις κατόπιν έπαναστατικΟ:ς 

όρyανcόσεις. 1 οι. δόντες τΟ άρχαίον Ονομα τΟ παρέλαβον έκ τών άρχαίων γεω

γράφων και δη τοϋ Στράβωνος (Βιβλ. Χ. 476) "~χει δ' επίνειον τι\ Ήρά

κλειον η Κ νωσΟς» και 484 « έ'σrι δΕ μακρd ή Θήρα διακοσίων οi'iσα τt']·v 

περίμετρον σταδίων, κειμένη δΕ κατα Δίαy νήσον την πρΟς eΗρακλείφ τ<ρ 

Κνωσίφ>), Μετιl τΟ τέλος τfjς Επαναστάσεως οί λογιώτεροι τών έν τii πόλει 

κατοίκων καΙ.. o'i Εγγράμματοι τών Εμπορευομένων Χριστιανών Ί)ρχισαν νU 

μεταχειρίζωνται εLς τι:i γράμματά των τΟ ~Ηράκλειον, καi οϋτω κατιi μικρΟν 

έξενίκησε, καl δη έγένετο παραδεκτΟν κ«l Επισήμως μάf,ιστα &πΟ τοϋ 1866. 
καi έξης. 2 

-Είναι Ciλλο ζήτημα liν f] εtς Ήράκλειον μετονομασία τijς μεσαιωνι

κfjς πόλεως ε[ναι όρι'hl. Δέν είναι πρώτον έξηκριβωμένον, lfv έπl ri'jς fiέσεαι; 
ταύτης, έφ~ ής έκτίσ8η ό ΆραβιχΟς Χάνδαξ fκειτο τΟ ~Ηράκλειον η τΟ Μάτι.σr.~ 
cίλλι:i καi τούτου τε{tέντος, τΟ μΕν ~Ηράκλειον ή το μικρΟν καl Ciση μον πόλι

σμα κατά την άρχαιότητα, καl εlναι άμφίβολον αν έγνωρίζομέν ποτε καl 

τ~ δνομά του dνευ τής βοηflείας τοϋ άρχαίου γεωγράφου, έν ψ ό Χάνδαξ (καl 

τΟ Κάστρο) fχ~ι λαμπριlν καl fνδοξον μεσαιωνικηv καl νεωτέραν 'iστορίαν, 
διa την εξ εφόδου α!ματηρaν dλωσιν α~τοϋ ύπο τοϋ ελευ8ερωτοϋ τijς Κρή

της Ν ικηφόρου τοϋ Φωκά, -καί κατόπιν την έΠl 24 ετη ήρωϊκ1Ίν πολιορκίαν 
καi Ciμυναν κατ α τών Τούρκων ( 1645-1669), καi γενικώς επi όλόκληρον 

χιλιετηρίδα ύπηρξε τΟ θ·έατρον μεγάλων 'ιστορικών γεγονότων. Τοιαύτας παρα

δόσεις 'tστορικdς Εχουσα ή πόλις μΕ τα μεσαιωνικά της τείχη καΙ.. τα tί.λλα 

μνημεία fπρεπε να διατηρήση καl τQ μεσαιαινικόν της Όνομα, καί να· μη τΟ 

άνταλλάξη δι' Ciλλου άσημάντου ο~δεν μαρtυροϋντος.' 

Β', Ρέiίvμνον. 

Σήμερον ή πόλις &κούεται Ρέ3εμνο καί Ρέi}εμνος. Οί eΕνετοl την 

έκάλουν Rettimo, δ διετήρησαν καl οί Τούρκοι. Εlναι τ' δνομα τής άρχαίας 

1 Κριτοβουλίδου, Άπομνημον. σελ.121, 249. 
'•Απόψεις τής πόλεως ίδ. παρά Gerola, Monum. Ι. σελ. 99·169 καί 302·314 

μετά πολλό)ν εtκόνων. 'Επίσης Β ο s c h ί n i χ(ιρτ. 23, 24, 25, Β a s i 1 i c a t a 31 1 331 30, 
37, Dapper 384,406,καίχάρτην 'Verdemίιller (τοίi 1666-1668), καί Merian, 
Das Langbestrit. Kδnigreich Candia, Francfurt 1670 σελ. 78·79 καί άπειρίαν ό:λλωv 
άπεικονίσεων ένετικfις καί τfις κατόπιν έποχfjς. 

s Ή πόλις είς μεσαιων. κείμε\'α γράφεται ένίοτε καΙ Κ Q ή τ η (όπως τΟ Candia) 
π. χ. Μ π ο υ ν ι« λ η, Κρητ. πόλεμος ( Εκδ. Ξηρουχάκι 1908) σελ. 214 στ. 8, 223 στ. 19, 
22, 24 κ. λ. π. 
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πόλεως Ρε\tt1Jμνη ή Ρε{}υμνία, 1 flτις fκειτσ έπl της αiJτfjς μf: τfιν σημερινην 
θέσεως η όλίγον &νατολικ(όtερον. 

eH άρχαία πόλις fiτo μικρ~ άλλ ~ έπί τι να χρόνον αUσα &νεξάρτητος 

Εκοψε νόμισμα άργυροί:iν καl. χαλΧηϋv, 2 κατΟ: tijV μεταγε·νεστέραν δμως έποχijν 
έξέπεσεν είς κώμην, 3 καΙ.. ούδ~ &ναφέρεται μεταξU τιίιν Κρητικών πόλεων έν 

τψ Συνεκδήμφ τοϋ ~Ιεροκλέους καί Notit. Episcopat. ώς fδρα ~Επωκόπου; 
Tfjς άρχαίας πόλεως άσφαλfj λείψανα δΕν φαίνονται. Έν τούτοις τΟ 

άρχαίόν της ονομα διετηρή8η μέχρι σήμερον διa μέσου τijς Βυζαντιακijς καi 

~Αραβικfjς καl ~Ενετικής έποχfiς, δπως εϊπομεν προηγουμένως καl διU πολλUς 

?iλλας μικρaς πόλεις τijς Κρήτης. 4 

Κατα ti]V ένετοκρατίαν είιρίσκομεν τΟ ΡέΗ-υμvον πόλιν σημαντικήν εχου

σαν καl φρούριον έπl τής &κροπόλεως, τfιν Φορτέτζαν1 ώς άκούεται καl σήμε
ρον. Ή πόλ1ς κατ" άντίι1εσι·ν πρΟς τΟν Χάνδακα και τU Χανιά, δπου Επεχράτει 

τΟ φραγκικΟν στοιχείον, διεt1lρει κάλλιον τΟν έλληνικΟν χαρακtΊiρα, διότι εlχε 

τσUς περισσοτέρους έγχωρίους "Έλληνας ευγενείς καl φεουδάρχας1 καl ό πλη
ι<)cυσμός της Ύjτο &νώτερος τοϋ τών Χανίων. 5 

Καi μετa τΎjν τουρκικi]ν κατάκτησιν (1647) το Ρέιlυμνσν' ιiπετέλεσε 

μετα τών πέριξ Επαρχιών μίαν τών τρΗϊ:>ν Διοικ1lσεων τfίς ν1lσου1 &λλ ~ εΙς 

πλη/Jυσμον χα\ σήμασίαν ~πελείφΗη τών δύο Cί.λλων μεγάλων πόλεων. 

' ~Επ!.."τουρκοκρατίας άπετέλεσε μετα τοί1 Μυλοπuτάμου μίαν 'Επισκωttlν 
-~_με Εδραν ηΊν πόλιν, δπως είναι καl μέχρι σήμερον (ό Ρελύμνης καi. Αfιλο

ποτάμσυ). 

Την Ciλωσιν αϋτης ύπΟ ntlν Τούρκων περιέγραψεν ε'ίς τΟν ΚρητικΟν 

Πόλεμον ό ΡεΗύμνιος πσιητΎjς Μαρίνος Τζάνες Μπουνιαλ1jς ( Ιiκδ. Ξηρουχάκι 
εν Τεργέστη 1908) σελ. 168 έξ. καl 185 έξ. 

Γ', Χ αν ιά. 

~Η πρώεη πόλις τη; δυτική.ς Κρήτη; καi. πρωτεύουσα τής νήσου άπΟ 
τοϋ 1850 μέχρι τής ένώσεως. Εtναι βέβαιον δτι κείται Επί rijς {}έσεως δπου 
ποτ8 ή το ή άρχαία μεγάλη πόλις Κυδωνία 7• 

1 S Υ ο r ο n ο s, Numism. σελ. 309 καί την παρ• α-ύτφ βιβλιογραφ,αν. Ρ a s h 1 e y 1 

Ι. 102. Ma.riani, Antich. Cret. σελ. 211. 
~ Αύτόfl"ι καl Πίν, ΧΧΧ. 
3 Α ί λ ι α''· Περί ζψων XIV 20 «Εστι δ' αίίτη κώμη 00ς φασίν». 

{ "'Ιδε άνωτέρω τd περί Κισάμου ε[ς την ση μείωσιν 3. 
6 Creta sacra ΙΙ. 443. Σ τ α'' ράκη, Στατιστ. σελ. 187. 
6 Ίστορία'\' τfις πόλεως έπl ένετοκρατίας καi. άπεικονίσεις ίδ. παρCι G e r ο 1 a, 

Monum. Ι. σελ. 24 · 32 εlκ. 13- 19 καί σελ. 472-510 εlκ. 281. 308 καΙ. Β ο s c b i n i 
14, 15, Β asil i c a. t a 21 καί 23. 

τ Περi τής Κuδωνίας lδ. S ν ο r ο n ο s, Numism. σελ. 96 έξ. καi. τfιν αύτό6ι βιβλ~ο· 
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Πότε κατεστράφη καi ~ξέλιπεν ή aρχαία πόλις δεν γνωρίζομεν. Κατα 

~·ην πρ~την Βυζαντινην έποχίΊν {td ύφίσταtο άκόμη, άφ~ ο-Ώ ύπfiρξεν έ'δρα 
Επισκοπου. 1 

Κατa τi]ν Άραβικi]ν κατάκτησιν τοϋ 824 η 1]το aσήμαντον πόλισμα η 
{}α είχε τελείως &φανισθij· &ναφέρεται είς τi]ν &έσιν αύη)ν 'l RIΊabdll- el
Djobn (=πόλις τοϋ τυροϋ), 2 ~ξ ο~ εlκάζομεν οτι ύπijρχε παράλιόν τι χωρίον, 

δπόθεν 1% έξ>]γετο ό περίφημος χα\ μέχρι σήμερον Κρητικος τυρος τιίJν Λευ
κίδν ~Ορέων. 

Κατd την πρώτην διανομην της νήσου είς τσUς ~ΕνετοUς &ποίκους τοϋ 

1212 άναγράφεται μετιl τών αλλων αύτόft.ι μερών καl τΟ Canι a, τΟ όποίον 
πιι'tανώτατα εlναι γραφικ(ηι σφάλμα άντl Cania 11 Canea· U.v εχη οϋτως, 

τότε {Jπήρχον Χανιά, κα{}~δν χρόνον ή/3Jον οί 'Ένετοί είς Κρ1lτην, χωρίον τι 

η διαμέρισμα οϋτω καλούμενον. 3 

O'L CΕνετοl ψκοδόμησαν την πόλιν L a c an e a 4 καl ώχύρωσαν αυτην 

κατι1 τΟ 1252, δτε νέοι αποικοι εστάλησαν κατα τα μέρη ταϋτ~Εκτοτε -δ~ ή 
πόλις ύπΟ τΟ όνομα αύτό Canea, La Canea, Χανια Εγένετο fι εδρα τών φεου
δαρχών τijς δυτικijς Κρήτης καi aπετέλεσε το διαμέρισμα Χανιών (terri" 
torio de la Canea), f:χουσα τείχη Οχυρά, λιμένα εύρύχωρον δια τfιν τότε 

έποχ1lν καi μεγαλοπρεπείς νεωσοίκους (Arsenali), σφζομένους κατU τΟ πλεί
στον καi μέχρι σ1]μερον, καi με φρούριον (Καστέλλι) ~ντος τijς πόλεως.' 

Γεννάται τΟ ζήτημα πό1Jεν τΟ Ονομα Χ α ν ι Π καl τΟ ΦραγκικΟν Canea 
η La Canea. Ό μακαρ. Γ. Καλα·ίσάκις ύπεστήριξεν οτι προijλ&εν ε,· τοϋ 
Άραβοπερσικοϋ Chan ', οUτω δε Χ ά ν1 α καλοϋσι καi μέχρι σήμερον ο! Τοϋρ
κοι την πόλιν. CO κ. Gerola Ηεωρεί πι{}ανην την -γνώμην, &λλα παρατηρεί 

δτι οί Ένετοl 0Jνόμαζον συν1l-l1ως ηϊν πόλιν La Canea, δι~ δ δΕν ιttεωρεί 

dπίf:tανον τΟν ύπαινιγμΟν τοϊί περιηγητοίi Buondelιnonti είς την περιγρα

φi]ν της Κρήτης κατα το 1415, δτι δηλ. προέρχεται aπο το Λαχαν ιa(ς), 7 με 

ηlν διαφορΟ:.ν δτι ό Β. τΟ δικαιολογεί κακώς δια τΊlν ε λ λ ε ι ψ ι ν λαχάνων 

γραφί!t''• Ψ ι λ ά κ η, Ίστορ. σελ. 104- 118. Ό G e r ο 1 a, Monutn. Ι. σελ. 14 έξ. έδειξεν 

δτι τΟ Καστέλλι τών Χανιών άηρκοδομή-&η Επl τών Εν μέρε~ σιρζομένων άρχαίων τειχών 

της άχροπόλεως τής Κυδωνίας. 
1 Συνέκδημος 'Ι ε ρ ο κλέους tTeubner) σελ. 116 § 649-650 καΙ Notit. Episcopat. 
~ R a u 1 i η, Descriptίon Ι. σελ. 77. 
3 Creta sacra ΙΙ σελ. 239 <<Cuffo Cama Cbίssamo Orna~. 
4 Αύτό{}-ι σελ. 274 • commiserimns quod Ciνitateιn Canee rehedificare~. 
~ Περι τών Χανιών ιδ. G er ο 1 a, Monnm. Ι. σελ. 14.24 καl 414-472 εiκ. 4- 12 

καl245- 280 καί Β ο s c 1ι i n i χαρτ. 6, 7 καl Bas il ica ta 9. 
6 Γ. Ία κ. Καλα"ίσάκι, Περί Χανίων, εlς τiιν εφημερίδα c'Έρευvανι> 14 Δεκεμ

βρίου 1899 φuλ. 33. Ή λ. χάνι, χάνι α ε! ναι ώς γνωστόν, κοινοεάτη σήμερον κο.-Β·'δλην 
τfιν Έλλάδα είς δήλωσιν τών πανδοχείων. 

1 Creta sacra Ι. 6ί .:Cίdonia igitur civitas nunc Canea dicta est a Cataι10rum 

Στ. Ξω•θοvδίδου ~ Έπαρχίω καi. πόλεις Κρήτης. 65 

(penuria) dντl δια την ά φ {}-ο ν ία ν αυτων (tlτοι ΛαχανιUς κατα τΟ Πρινιάς, 
Πλατανιάς, Άχεντριάς, ΆγριλιιΧς κ.τ.ο.), το δε &πλοϋν ονομα Canea (Χανιa) 
έρμηνεύει &στείως &πΩ τΟ έλλ. χάνομαι (χαμένος Uν&ρωπος) διd τοιJς dδίκους, 

λέγει, άν-θ-ρώπους του J 

ΠρΟς Επίρρωσιν της Εκ τοU Λ α χ α v ι α ς Ετυμολογίας ό κ. Gerola ανα
φέρει καl τόπον i'J.λλον L a c h a η i a m (Λαχανιaν) ~ν εγγράφφ τοϋ 1265.' 

Καl Εν Ρόδφ 2 κατd τΟ νότιον τμ1ϊμα ύπfίρχεν Επ'ι Φραγκοκρατίας καl 

ύπάρχει καl μέχρι σ1lμερον χωρίον Λ α χ α ν ι ά, Οπου ύπηρχε πύργος σψζων 

Ερείπια. Περ'ι του πύργου τούτου γίνεται λόγος είς τΟ ύπΟ S ο m m i Ρ ί c e
η a r d i εκδο&εv Itineraire d'nn Chevalier dans l'ile de Rhodes, Roιna 
1900 σελ. 192. Κατα τΩ 147ο λέγεται το φρούριον α~το Castello del!a Canea. 
Καl παριΧ Β u ο η d e 1m ο η t i, Liber Archipelagi 8κδ. Sinne,.J824 σελ. 73 
καλείται τούτο Α g a n e a καl παρα Pococ.ke-Windheim Beschreibung
des Morgenlandes, Erlangen 1754 τόμ. ΙΙ. σελ. 342 καi 343 § 405 καl 
407 &ναφέρεται τΟ 'ίδιον χωρίον της Ρόδου VπΟ τΟν τύπΩν La Hania. 

"Ότι τΟ Λ α χ α ν ι α ς ήδύνατο να ύπάρχυ εLς την πεδιάδα τών Χανίων, 

δπου και σ1iμερον dφ1<tονούσι και εUδοκιμούσιν οί λαχανόκηποι εLς nlν λιπα

ριJ.ν καΙ ύδροφόρον αύτη<, γήν, είναι πι{}-ανόν, άφ' ο.Ο U.λλως τΟ δνομα Λ α χ α

νιάς καl Λαχανάς &κούεται και &λλαχοϋ τής CΕλλάδος. 'Έπειτα η παρα-

/-' τήρησις Οτι τΟ Ονομα Canea συνοδεύεται &ις Επi τό πλείστον ύπΟ τοϋ Cίρ-f:tρου 
I a &πΩ τής ένετικijς εποχijς καi μέχρι σήμερον (La Canea, La Canee) ύπο
δηλοί στενωτέραν σχέσιν του la πρΟς τΟ Canea. ~Ακόμη εLς άρχαίαν Επι

γραφην τοϋ Γ' π. Χ. αίώνος της Κυδωνίας 3 άναφέρεται κώμη Λ α χ α ν (α 

παρα την Κυδωνίαν. 

"Η &νωτέρω δμως Ετυμολογία Εκ τοϋ ΛαχανιUς Εχει καl τΟ:ς δυσκολίας 

της και τας αντιρρήσεις. Πρώτον φαίνεται δύσκολον οί Εγχώριοι ν' dφΊlσωσι 

τd Λαχανιας καi να δεχ-&ώσι μόνον τα Χανιά, ν' &πορρίψωσι δηλ. την πρώτην 

συλλαβήν 1 Εν Φ οί Φράγκοι τ1Ίν έτ1lρουν συνή{)ως (La Canea). 'Έπειτα 

ε'ίδομεν προηγουμένως Οτι οί cEνεrol έλ-f:tόντ~ς είς Κρήτην εiJρον καl Εγραψαν 

τΟ Canίa 11 Canea (Ciν τΟ Can1a τών Ε;ιγράφωΎ τού 1212 είναι λάιC)·ος 

aftluentia, postea Leucanea (γρ. Lacanea) a canli1)us lJenuri:ι, Caneaιn nnnc al1 ini
m·lci.s h01ninibns ιιoroiηan1us, καl σελ. 116 τό. αUτCι περίπου. 

1 Gerola, Monnιn. Ι. σελ.17. ΤΟ έγγραφον Εδημοσιεύ{}η παριl Tafel Τ1ιοηt::ι,ς, 

Γrkundeη Yol. ΙΙΙ. p. 105. 
1 Annuario della R. Schola archeol. di Atene, G e r ο 1 a, Monum. medίevalί 

clelle Tr_edici Sporadi, Bergamo 1914 p. 353. 
3 Revne des Etudes grecqnes ''ol. Χ (1897) σελ. 138- liJ6, iν-Βα άναγράφονται 

δωρεαί κτημάτων· ή Κυδωνία δίδει ε{ς Μισγόλαν 'Αρκάδα «οιr.ίαν Εν τ(ί. Λαχα.νig. κ.όηιψ. 

Π9βλ. καΙ D i t t e η b e r g e r:1 940 καi IG ΙΧ p. 212 καί Atl1en. Mitteil. ΧΧΙΙ (1897) 
218 (Άμφισβητεϊται ή γραφη Ciν είνυ.ι Λαχανί!~, Άλ!.ανίδt, Λαχανίδι). 
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άντl τοϋ Cania), τΟ Οποίον μαρτυρεί δτι οί Εγχώριοι Ελεγον Χανιά, και οτι 
έπομένως δΕν τΟ Επλασαν οί eΕνετοl &πΟ τΟ Λαχανιd. ΠρΟς τούτοις ή λέξις 
Χ α ν ία εδρέι}η καl έσημειώδη ύπ~ έμοϋ εϊς €γγραφον ΕλληνικΟν Σικελίας, 
τοϋ Ετους 1155 ώς Ονομα τοπο&εσίας, 1 είναι δΕ γνωστΟν δτι τfιν Σικε.λίαν 
Οπως καl την Κρήτην, εlχον καταλάβει οί 'Άραβες καl άφfjκαν έκεί τοπωνυ
μικά. Καl τέλος άφ" ού ή λέξις χάνι είναι πανελλήνιος, δΕν Uπάρχει λόγος 
να μη παραδεχώμε-&α δτι &α ύπfjρχεν ή λέξις και εlς παλαιοτέραν έποχην 
μετό. τCις κατακτήσεις έλληνικών χωρών ύπΟ τών "Αράβων. 1 

"Εν πάση περιπτώσει ε'ίτε άπΟ τΟ χάνι ε'ίτε άπΟ τΟ Λαχανιclς προfiλ&ε 
τ' Ονομα τής πόλεως, Επρεπε να έγκαταλειφθfι καl νCt έπανέλ3υ τΟ &ρχαίον 
Ονομα Κυδωνία. 

Είς τaς δύο δηλ. κυριωτέρας πόλεις της σημερινης Κρήτη; τa Χανιa και 
τΟ 'Ήράκλειον Εγινε κατ& τiιν δνομασίαν rO &.νrί3ετον τοϋ πρέποντος. "Η 
πρώτη Επρεπε ν~ &.νακτήση τΟ &ρχαίον καl ίστορικΟν Ονομα Κυδωνία άντi 
τοϋ βαρβαρικοϋ η ταπεινού Χανιά, ή δευτέρα Επρεπε τούναντίον νιi διατη
ρήσυ το ενδοξον μεσαιωνικόν της δνομα Χάνδαξ η Κάστρον άν~ τοϋ άμφι-
β ') ' ~ 1 "Η λ ' ο .ου και ασημου ρακ ειου. 

ΣΤΚΦ. ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΗΣ 

1 S p a t a, Diplomi graeci Siciliani inediti, Torino 1870 σελ. 52. 
' Καί είς χειQόγQαφον 'tΟϋ • Αρχείου 'tΟϋ Λεξικού έκ Πόντου ('Ιωάννου Βαλαβάνη 67 Α) 

εϋQη'tαι τοπω\·υμία 'tά Χ ε ν ία (ΕΛ• Νικοπόί.ει), ήτοι τd Χανία. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ 

ΕΙΣ ΊΉΝ ΚΑΤΑΔΙΚΗΝ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

ΙΩΆΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΌΣΤΟΜΟΥ 

Ι 

Πηγαί. Διάλογος ίστορικΟς Παλλαδίου έπισχόποv Ίi:λεvοvπόί.εως γενόμενος πρΟς 
Θεόδωρον, διάκονον 'Ρώμης, περί βίου καL πολιτείας τοϋ μακαρίου 'Ιωάννου έπισκό
που ΚωνσταΗινουπόλεως τοϋ Χρυσοστόμου (Migne 47, 25 έ.). 

Θεοδώροtι έπισκ6ποtι ΤριμηΟούt'τW1', Περί τοϋ βίου καί της έξορίας καi. τών {tλίψεων 
'Ιωάννου τοϋ μακαριωτάτου &ρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοϋ Χρυσοστόμου 
(Migne, 47, LXXVI ε.). 

Γεωργίου &.ρχιεπισκ6που ΆJ.εξανδρείας, 'Εξήγησις fiτοι βίος καi πολιτεία και ttαύματα 
τοϋ εν άγίοις πατρΟς ήμών καί οlκοuμενικοϋ διδασκάλου καL &ρχιεπισκόπου Κωνσταν
τινουπόλεως 'Ιωά\'\'Ου τοϋ Χρυσοστόμου ('Ερρίκου Σαβιλiου, Τοί1 έν άγίοις πατρΟς ήμών 
'Ιωάννου τοϋ Χρυσοστόμου τι:Ί. &:παντα τομ. 8, 218 έ.). 

Λέοντος τοϋ τφ '6εφ βασιλει αtωνίφ βασι-'.έως, Λόγος έγκωμιαστικός είς τόν μέγαν 
τοϋ Θεοϋ d.ρχιερέα καί κοινόν της οίκουμένης ποιμένα Ίο)άνvην τΟν Χρυσόστομον 
(Migne, 107, 269 ε.). 

Βίος καί πολιτεία τοϋ έν άγίοις πατρός ήμών καί οiκουμενικοϋ διδασκάλου 'Ιωάννου 
&ρχιεπισκόπου Κωνσ1;αντινουπόλεως τοϋ Χρυσοστόμου (<Ερρίκου Σαβιλίου, "Evtt' άν. 

,.r" σ. 346 έ.). 
Σpμεifι,, λογοθέτου τοϋ καi μεταφραστοϋ, Βίος καi πολιτεία τοϋ Ε:ν άγίοις πατρός ήμών 

'Ιωάννου τοϋ Χρυσοστόμου (Migne, 114, 1160 έ.). 
Κοσμδ. Βεστι'τωρος, 'Ανέκδοτα έγκώμια εtς τήν &νακομιδήν τοϋ λειψάνου του έν 

άγίοις πατρΟς ήμών 'Ιωάννου τοϋ Χρυσοστόμου (έν τφ Β' τόμφ τfις έπετηρίδος της 
'Εταιρείας τών βυζα,•τινών σπουδών σ. 62 έ.). 

Νεοφύτου έγκλείστοv, 'Ανέκδοτον έγκώμιον είς 'Ιωάννην τόν Χρυσόστομον (Α' τόμος 
τfjς έπιο-ι:ημονικής έπετηρίδος της -&εολογικης σχολής σ. 329 έ.). 

Φωτίου Πωνσταντιt'οvπόλεως, Σύνοδος ή κατό. τοϋ άγίου Ίωά·ννου τοϋ Χρυσοστόμου 
παρανόμως συστδ.σα (Migne, 103, 108). 

Πολv6ι'οtι iπισκόπου ΡιτιοκορούρΜ•, ΕΙς τα ύπόλοιπα του βίου τοϋ άγίου πατρΟς ήμών 
Έπιφανίου έπισκόπου πόλεως Κωνστα\'τίας (Migne, 41, 104 έ.). 

Σωκράτους σχολαστικού, "Ιστορία έκκλησιαστικi] (Migne, 67, 693 έ.). 
Έρμείου Σωζομενού, Έκκλησιαστικη ίστορία (Migne, 67, 1552 έ.). 
Θεοψά11Ους ήγουμένου τού 'Αγρού καί δμολογητού, Χρονογραφία (1\Iigne, ιus, 217). 
Γεωργίου άμαρτωλού μοΜχοϋ, ΧρονικΟν σύντομον (Migne, 110, 733). 
Εύτtιχίου πατριάρχου 'Αλεξανδρείας, Χρονικά {Migne, 111, 1029 έ.). 

Γεωργίου Κεδρηνοϋ, Σύνοψις ίοτοριών (Migne, 121, 632). 
_ 11fιχω};. Γλυκii, Βίβλος χρονική (Migne, 158, 484). 

Νικηφόρου Καλλίστου τοϋ ΞωιθοπούJ.οv, ΈΥ.κλησιαστικiι ίστορία (l\Iigne, 146, D73 έ ). 

~Εκ rών dνωτέρω γίνεται δ1iλον Οτι έν rαίς πλείσταις τών πηγfJ'"Jν, τό:η' 

περιεχουσών τΟν βίον τοίi Χρυσοστόμου, ι &ναφέρεται ή &.νάμιξις τού Έπι-

1 Περί τών πηγών κα-θ-όλου τών περιεχουσών τόν βίον τοϋ Χρυσοστόμου καi. τijς 

σχέσεως αύτών πρΟς &λλl1λας πρβλ. C h r. Β a η r, S. Jean Chr)·sostome et ses ceuvres 
dans l'bistoire litteraire σ. r:\7 έ. 
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φανίου εLς την καταδίκην rοϋ Χρυσοστόμου. ΠρΟς δρι~ην Εκτίμησιν καl κρι

τικην τών πηγών τούτ.ων πρέπει τις να λάβη ύπ' Οψιν την σχέση• τών συγ

γραφέων τών άνωτέρω πηγών πρΟς τΟν ΏριγενισμΟν καl t(Χς διαμαχομένας 

μερίδας, ιδίq. την τών περl τΟν Χρuσόστομον, τών ~Ιωω•νιτών, καl τών &ντι

{tέτων, έκ τfjς Οποίας &ναμφιβόλως έξηρτάτο ή τοιαύτη η τοιαύτη Εκflεσις και 

Εκτίμησις τών πραγμάτων, καi nlv τάσιν τού έξαγνισμοίί προσώπων κατεχόν
των μεγάλην έν τfi έκκλησίq. 'θέσιν, οία ό Θεόφιλος, ό ~Επιφάνιος και δ 

Χρυσόστομος, τάσιν, l
0

itις έχ. τής φύσεως τών πραγμάτων πλείσrας παρείχε 

δυσχερείας έΎεκα τijς &ντι{tέσεως καi τοϋ &νταγωνισμσU τών προσωπικοτήτων 

τούτων πρΟς &λλήλας. cH μεγάλη lδίq. Εκτίμησις, 1lν οί σύγχρονοι καl οί μετCι 

ταϋτα 8τρεφον πρΟς τΟν ~Επιφdνιον καi τΟν Χρυσόστομον, καi ή itέσις, ην 

οί μεγάλοι ούrοι πατέρες κατέλαβαν έν τϋ έκχλησίq., συν1lργησαν ΟΟστε ή 

μεταξU τοίi ~Επιφαvίου καl τοίί Χρυσοστόμου &ντί&εσις, 1l μεγάλη και πρα
γμαηκή, να μειω&ίi και δια παρερμηνειών τών ίστΟρικών ε/.δ1lσεων να παρα

σταiffj &λλοία τfjς πραγματικότητος. cH ίδέα, η έv · τij μετ α ταϋτα έποχfι ίδίq. 

έπικρατ11σασα, δη οι μεγάλοι πατέρες, οί μετα -θ·άνατον κηρυχ{}έντες &γιοι, 

Επρεπε να κοσμώνται μόνον δι' &ρεrών &ποΥλειομένης πάσft &νitρωπίνης 

έλλείψεως, σuνήργησεν άναμφιβόλω; ε!ς τι]v διασrροφΎjv rijς πραγμαιικfjς 

σχέσεως τοϋ ~Επιφανίου πρΟς τΟν Χρυσόσrομον καΙ. της συμμετοχf)ς Εκείνου 

εις την καταδίχην τούτnυ κΗι την τάσιν πρΟς παρερμηνείαν τών ίστορικών 

πηγών, tών &ναφερομένων είς τfιν συμμετοχηv ταύτην. 1 

11 

Παραitέrομεν κατωτέρω σύντομον Επισκόπησιν τών αίτίων, τών συνερ

yησάντων είς μετάβασιν τοU Έπιφανίου εlς Κωνσταντινούπολιν, fiτις 

{tέλει καταστtlσει την κατανόησιν τών ειδtlσεωv περl. τών Ενεργειών του ~ν 

1 'Εν τοίς μετό. ταϋτα {}έλω δείξει τι:lς διαστροφι:lς καi παρερμηνείας ταύτας. 'Εν

ταϋ6α άρκοiJμαι να παραflέσω τα άr.όλου6α δύο χωρία, τό μΕν έκ ηlς ~κκλησιαστικης 

ίστορίας τοϋ Θεοδωρήτου, τΟ δΕ έκ του Εγκωμίου είς τΟν Ίωάννην τΟν Χρυσόστομον, 

τοϋ oUχi lψ&ώς ιiποδιδομένου εtς 'ΙωάΙ•νφ• τΟν ΔαμασκηνΟν (Κ. Ι. Δ υ ο β ο υ ν ι ώ τ ο υ, 

'Ιωάννης ό Δαμασκηνός σ. 18L. Β a u r, "Εν{}·' άν. σ. 51). «Έγ<Ο δέ έν τψδε τψ μέρει της 

ίστορίας γενόμενος ούκ οΙδα Ο, τι πάftω. Διηγήσασftαι γό.ρ η)ν κατd τούτου τολμη6εtσαν 

άδικίαν βουλόμενος, τiιν ιiλλην άρετfιν τών ήδικηκότων αίσχύνομαι. σο δi}. χάριν αί'ιτών 

καΙ. τi:tς προσηγορίας κατακρύψαι πειράσομαι. Ούτοι διαφόρους δυσμενείας έσχηκότες 

προφάσεις την μΕν άστράπτουσαν του 6.νδρός ιδεϊν οUκ ήftέλησα\' άρετήν, δυστt]νους 
δέ τινας κατηγόρους εύρόντες καί της σuκοφαντ(σς τΟ προφανές 6εώμενοι πόρρω τοϋ 

άστεος Εκά{}ισαν τΟ συνέδριον καi την ψηφον έξήνεγκαν» (Migηe 82, 1261). ~Ει δΕ 

Καί τινες έτεροι τf]ς παρανόμου ίιπερορίας 'Jυλλήπτορες γεγόνασι, σιγϋ τιμώμεν αίδοt 

τών πατέρων, Φς αν μη το-ϋ ΧΟ.μ ιiπενεγκώμεfiα πρόστιμον τοις πατράσιν Επιτω6'rί.ζον

tες. Πολύτροπος γΟ.ρ ή περι τούωu διήγησις τών μfν έπισκόπων Επιχεόντων τΟ άτοπον, 

I 
ι 
I 
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Κωνστανrινουπόλει ε-Uκολωτέραν και nlν κριτικΊ)ν τών ειδήσεων τούτων 
' ) 'ραv ασφα .. εστε . , , , _ , _ 

Οί μακροl &δελφοl μετα την κα;αστροφην, των cμ~νασ:_ηρ .. ιων , της 

Ν. ' - καΊ τl1ν συνοδικΎjν αύrών καταδιχην διωκομενοι υπο του Θεοφιλου 
ιτρια_ · ~ ' ~r ' 

, . ~ εί.,.. Παλαιστί·νtlν πρΟς τΟν Επίσκοπον τών 'lεροσολυμων ωαννην, 
ερχονται ~ , , , , ~ -_c. ~ , 

' , ··.,ω-- πρ(γ τοl1 ,.. ·Ώοιγεvιστας διακειμενον. Αλλα και εκειυεν αναγκα-
τον ευνοιr. ~ J ~ ~ "' , , ~ , 

'~ αι να άναχωρήσωσιν εvιο:κα έπιστολf)ς τοϋ Θεοφίλου προς τον Ιωαννην 
ωνr . . ' 1 , , 'Ι , , Χ υ ό 
· ' ου"rως i!ρχοvται εις Κωνσcαντινουπο ~.ι ν προς τον ωαννην τον ρ σ -
και .. , , ~ _ , 

, ΟΏτος συμπα'θώς διατε{}εlς πρΟς αlιrους παρεχει αυτοις κατοικιαν 
στομσ\-. , <Ι , ~ 1 

' ο'ν ναΟν τf1,. άγίας ~Αναστασίας, &ποφευγει ομως να επικοι.νωνηση 
παρα τ " , 1 ~ ] , 

αύrοίς εκκλησιαστικώς ώς συνοδιχώς καταδικασ&είσι και γραφει ~πιστο .ην 
πρΟς τΟν Θεόφιλον παρακαλών να δεχι9fι αUτοUς εις Εκκλησιαστικην κοιν~
νίαν η, εαv νομίζη &ναγχαίον να δικασ-&ώσι, να &.πο,στε~η εϊς ~ωνστ~ντινου~ 
πολιν πληρεξούσιον πρΟς τοίitο καηlγορον. Είς την επιστολην rαυ~ην, του 

χ \ισοσrόιιου δεν &πη' ντησεν δ Θεόφιλος. ~Εν τούτοις δ Χρυσόστομος ελπιζων ρ I Ι \~3- I ~\ \ I 

Sπιτυχίαν τijς μεσολαβ·ιjσεώς του προσεπα&ει να ενι αρρυνη α~τους και πε~στι 
, ' &ποσύρωσι τας κατCι τοϋ Θεοφίλου ύποβληiJείσας γραπτας καταγγελιας, 
'α λ , e , " - ~Ε -
Ί 0 ,. δε 1,ράφει πάλιν πρΟς τΟν Θεόφι ον μεσιτευων υπερ αυrων. ν τ φ 

τε • ':' <' ~ Χ · 'δ' {) ' 
rμεταξit διεδό{)η εν :Αλεξανδρείr[ ψευδ1]ς φ>jμη ?rι Ο" ρuσοσtΟf~Ος Ε ,'Χ' η τους 

,- ακρ' σUς &δελφοVς είς έκκλησιαστικΎjν κοινωνιαν. Ενεκα τουτου απηvτησεν 
μ · ' ' ~ ' ) ' Κ ινού ο Θεό(pιλος ιταμώς πρΟς τΟν Χρυσοστομον κ~ ι α~εστει -.:ν εις, "ωνστ~ντ ~ 
πολιν ανδρας Οπως διαβάλλωσι τοVς μακρους αδελφους και ενεργωσι κατ 
αυτών. Οί μακροl δμως &δελφοι συνανrήσανrες ήμέραν rινα τυχαίως την 
Ε1Jδοξίαν Εποχουμένην έξέitηκαν αύτfι τfιν ύπ~ίtεσίν τ~Jν κ~~ καrώ,ρ{}ωσα~ 
να Επισπάσωσι τ 1lν πρΟς έαυτοUς είJνοιαν τfjς αυτοκρατειρας, ητις διετ~ξε να 
συλληφ&ώσι και φυλακισitώσιν οί ύπΟ τοίi Θεοφίλου εις Κωνσταντινουπολιν 

, δ , 'ξ , ~Ει I ·~ &ποσrαλέντεc, να &ποσrαλ{i δε είς Άλεξαν ρειαν ο α ιωματικος .αφιος, ι να 

&γάγη τΟν Θ~όφιλον εις Κωνσταvτινούπολιν, δπως δι~ασ8~ Ενώπιον μελλούσης 
να συνέλ8η συνόδου. CO Θεόφιλος, ζητήσας προ8εσμιαν οπως προπαρασκευα
ζόμενος ει:itη είς Κωνσrαντινούπολιν, γράφει πρΟς διαφόρους Επισκόπους, 

• I \ "ξ ' -Εν οΙς κα'ι τΟν πάπαν Άναστάσιοv, καταδεικνυων το α ιοκατακριτον των συγ-

γραφών τοίί 'Ωριγένους, και τΟν "Επιφάνιον, το~ όποί~υ τ~ν φ~λίαν κα~ συνε~
γασίαν- έν τφ προκειμένφ ε-&εώρει σπουδαιοτατην, ει και_ προτερ~ν απη~8~
νετο αlιτΟν 'θ-εωρών αυτΟv δπαδΟν τοίί &.ν{}ρωπομορφισμου, προτρεπων αυτον 

να συγκροηlση σύνοδον Sκ τών Επισκόπων τfjς Κύπρου κατα τοίi Ώριγ~νους 
και rd πρακτικCι τfjς συνόδου ταύτης vα στείλυ και πρΟς Cίλλους έπισκοπους 

τόη• δε τουτί πάντυ άπαναινοuένων καi τijς βασιλίδας καταψηφιζομένων 6.πειλούσης 
την icOν έλληνικών τεμενών α,:ακαίνισιν, fιδη κα6αιρε6έ,;·των Cίρτι,, εϊ,γε μ~ σ~μψηφ~ι 
πρ6c η)ν Οείου &νδρΟ::. γένοιντο δίωξιν. Καl νικά τω τΟ ευφημον· ουκ αγαftον γαρ πατε
ρας -συγκρίνει ν, ώς Ο.ν- μη τούτων Uφ' έαυτών κριταt κατασiαίημεν» (Migne 96, 777). 
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καl πρΟς τΟν τfις Κωνσταντινουπόλεως Χρuσόστομον. οΗ πρόσκλησις αϋτη, 

ώς fιτο έπόμενον, έχαροποίησε μεγάλως τΟν ~Επιφάνιον άνέκα{}εν Εχ8ρικ00ς 

διακείμενον πρΟς την διδασκαλίαν τοϋ ~Ωριγένους. eo ~Επιφάνιος ύπΟ τοϋ 

Θεοφίλου προτραπεlς συγκροτεί σύνοδον καταδικάσασαν τd συγγράμματα τού 

~Ωριγένους καl &ποστέλλει τΟ: πρακτικό: αυτης καl πρΟς Ciλλους Επισκόπου; 

καl πρΟς τΟν Κωνστανrινουπόλεφς Χρυσόστομον προτρέπωv αVτοVς νΟ: συγ

κροτήσωσι συνόδους καl κατακρίνωσι καl ούτοι τΟ: συγγράμματα τοϋ ~Ωρι

γένους. Τότε. καl ό Θεόφιλος συγκροτεί σύνοδον έν ~Αλεξανδρείq: καl κατα

δικα'ζει τd συγγράμματα τού ~Ωριγένους, στέλλει δΕ: τα πρακτικιi αύτfiς είς 

τΟν Χρυσόστομον. "Ο Χρυσόστομος δμως δΕν &π1Ίντησεν είς &μφοτέρους 

αναμένων vd: άποφαν-θΏ περi τοiί ζητήματος τούτου η μέλλουσα να συνέλ&rJ 

Εν Κωνσταντινουπόλει σύνοδος. Έν τφ μεταξiJ οί Ciν8-ρωποι τοϋ Θεοφίλου έν 

Κωνσταντινουπόλει ένήργουν έξερεθ ίζοντες τΟ'Uς κατd τού Χρυσοστόμου δυσ~ 

ηρεστημένους, οϊτινες μαν-&άνοντες τιiς γινομένας Ενεργείας εlργάζοντο μετό. 

μεγαλειτέρας προ{}υμίας καl ζήλου πρΟς συγκρότησιν συνόδου έν Κωνσταν

τινουπόλει και έπικράτησιν τών ίδεών αύτών έν αVτfl. Τέλος ό Θεόφιλος 

προτρέπει τοiJς Επισκόπους τη; Αtγύπτου να Ελ&ωσι πρΟς Ενίσ"σιν είς Κων
σταντινούπολιν, γράφει δΕ και είς ά:λλους Επισκόπους και είς τΟν ~Επιφάνιον 

να πράξωσι τίι 'ίδιον, &ναχωρεί δΕ και ό 'ίδιος Ερχόμενος είς Κωνσταντινού

πολιν δια ξηρ&:ς1 δπως κα&~ όδΟν συνα-&ροίση πληροφορίας και έν.sργήση 

τα δέοντα. 1 "Ο Έπιφάνιος πιστεύων δτι ό Χρυσόστομος fδέχ\3η εϊς Εκκλη

σιαστικην κοινωνίαν τσUς μακροi_,ς &δελφοVς και ταρασσόμενος Εκ της μη 

&παντ1Ίσεως τοϋ Χρυσοστόμου, {}εωρών διΞ άναγκαιοτάτην την προσωπικην 

αύτοϋ έν Κωνσταντινουπόλει Ενέργειαν κατα τοϋ Ώριγενισμού 2 &ναχωρεί τΟν 

χειμώνα τού 403 είς Κωνσταντινούπολιν λαβι1ν με-&' έαυτοϋ τα πρακτικΟ. 

τής συνόδου τfjς Κύπρου. 3 

1 Ή είδησις τοϋ 'Ανωνύμου καfi'' ην «ώς δΕ τήν (πρΟς Κωνσταντι\•ούπολιν) πορείαν 

ποιούμενος (ό Θεόφιλος} τfι Κύπρφ προσήγγισε τψ ίερψ 'Ε;τιφανίφ άνδρί' λογίφ καi 
όσιωτάτφ μετά τιγος προσεΛ-fiΟη• φιλικοϋ διαπλάσματος Ενδιαβάλλει τΟν μέγαν ώς τοίς 

Ώριγένους δόγμασιν Ενεχόμε·νον,, δΕν είνε όρ{}ή. 'Ο Θεόφιλος δΕν συν1]ντησε προσωπικό)ς 

τόν Έπιφάνιον, άλλα δι' έπιστολf]ς προέτρεψεν αύτόν. 

~ Ή ε'ίδησις τοίi Πολυβίου «Συνέβη δέ δι' ιlναγκαίον πράγμα 'Επιφάνιον -8-έλειν άπο

πλείν Επί την βασιλίδα~, ην εύρίσκομεν καί παρα τφ Νεοφύτφ έγκλείστφ «lδοiι καl ό 

Κύπρου μέγας 'Επ~φάνιος δι' είδικdς δουλείας πρΟς ηlν βασιλίδα τ(Ον πόλεων έρχεται» 

καi παρά. τίp Εύτυχίφ Άλε'ξσ.νδρείας «erat Epiphanius C)'pri episcopus Constanti~ 
nopoH negotiorum aliquot apud regen perficiendorun gratia» δΕν εtνε όρ-fiή. ~σ Έπι~ 
φάνιος ~λ-fiεν είς ΚωνστανΊ:ινούπολιν, ώς λέγει ό- Σωκράτης, <<ταίς Θεοφίλου ύπσfiήκαις 
πεισ-8-εlς» πρΟς καταπολέμησιν τοίi Ώριγενισμοϋ, ΟJς καl έξ Ολων των άλλων πηγών 

καταφαίνεται. 

5 Ή Εν Κύπρφ σύνοδος συνεκροτή{}η ύπΟ τοϋ Έπιφανίου τφ 402. Ή γνώμη τοίί 

Mansi δτι αϋτη σuνεκροτή-fiη τφ 399 εtνε σφαλερά, ώς σφαλερά. είνε καi ή γνώμη δτι 
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ΠΙ 

1. 'Α.φιςις <oii Έπιφαvίοv εlς Κωvσ<αvηνούπολιν. Ό Σωκράτης 

περt τfjς &φίξεως τοϋ ~Επιφανίου είς Κωνσταντινούπολιν παρατηρεί τα έξης 
«Μετ' ού πολU δε έκ τής Κύπρου ό Επίσκοπος ~Επιφάνιος έπl την Κωνσταν~ 

τινούπολιν Ερχεται ταίς ύποftήκαις Θεοφίλου πεισftεlς έπικομιζόμενος έν ταυτίρ 
τα κα&αιρετικα τών ~Ωριγένους βιβλίων, δι~ <Ον ούκ αύτΟν ~Ωριγένην &κοι~ 

νώνητον είναι &πέφηνεν, &λλι'ι. τι'ι. βιβλία μόνον διέβαλλε. Προσορμήσας ούν 
τ<$ έπl ~Ιωάννην μαρτυρίψ, &πέχει δΕ τοϋτο έπτ& σημεία τής πόλεως, καt 
έξελftων της νηός, σύναξίν τε Επιτελέσας και διάκονον χειροτονήσας αδftις 

είς την πόλιν είσέρχεται. » 

Ό Σωζόμενος καl ό Ν ικηφόρος ό Κάλλιστος προσ&έτουσιν δ τι <Πρώτο ς 

~ΕπLφάνιος εκπλεύσας τfjς Κύπρου κατfiλ\tεν εlς τΟ πρΟ της Κωνσταντι

νουπόλεως καλούμενον έ'βδομον, ~ τΟ Οποίον κατ& τΟν ~Ανώνυμον καl 
τΟν Συμεώνα τΟν μεταφραστην Εκειτο πρΟς δυσμάς, ό δΕ Πολύβιος 

« "J"Ησα\' δέ τι να μοναστήρια καL μαρτύρια λαμβάνοντα άννώνας παρd: τής 

βασιλίσσης ·μη δΕχόμενα τΟν 'Ιωάννην. Είσελ&όντων ούν ήμών εν ένt τών 

~οναστηρίων, ηνάγκ~ασαν ΌΕπιφά;ιον Οπeως χειρο;ον~σn δ,τι χρεία ήν έπi" n1: 
~ έκκΧησιαστικην χρειαν>. Ο Γεωργιος αμαρτωλος, ο Γεωργιος Κεδρηνος, ο 

Θεοφclνης και ό Μιχαηλ Γλυκάς λέγουσι· «χειροτονίας καl συνάξεις παρΟ. την 
~Ιωάννου γνώμην έποίησεν)) καl τΟ ύπ~ &ρι\tμΟν 41 χειρόγραφον τfjς χριστια
νικfjς &ρχαιολογικfjς εωιρείας, το περιέχον &νωνύμου βιογραφίαν τοϋ Χρυ
σοστόμου είς τΟ άπλοϋν· «καl έκαμε χειροτονίας και συνdξεις χωρlς επι

τροπfjς καl&ελήσεως τοϋ &λη&ινοϋ ποιμένος τοϋ {}είου Χρυσοστόμου>. 'Άξιον 
τέλος προσοχης είνε δτι ό Σωζόμενο; παραλείπει η)ν χειροτονίαν γράφων 
«εύξάμενος δε τϋ έν-&άδε έκκλησίq. fικεν είς την πόλιν~. 

"'Οτι δΕν πρόκειται περl χειροcονιών, &λλα περl χειροτονίας διακόνου και 

δη τελεσ{}είσης, ώς λέγει ό Πολύβιος, μετι'ι. εξαναγκασμον τών μοναχών, ούδε-
, δ' ' e ~ ~ β '' 'Ο 'Ε ' ' ' ζ " ' μια υναται να υπαρχrι αμφι οr.ια. πιφανιος εγνωρι εν, ειπερ τις και 

fi.λλος, τό dντικανονικΟν χειροτονίας κληρικοίί Clνευ της γνώμης τοίί οίκείου 

επισκόπου καl βεβαίως άνευ &νάγκης καl εξαναγκασμοϋ δεν {}ι'ι. προέβαινεν 
είς τοιαύτην χειροτονίαν τοσούτφ μάλλον, καft' Οσον και Ciλλοτε ό Έπιφάνιος 
είχε χειροτονήσει εlς διάκονον καl ίερέα τΟν Παυλιανόν, μοναχΟν έκ της 

αϋτη συνεκροτή{}η τψ 401. 'Ολίγον μετά. την σύvοδον ό Έπιφάνιος άνεχώρησεν εtς 

Κωνσταντινούπολιν, έν&α διαμείνας Επl βραχiι Επέστρεψεν εiς Κύπρον~ άπέ-6-ανε δέ 
κατό: τΟν πλοϋν τϊΊ 12 Μα'tου. Κατό. ταϋτα ή εκ Κύπρου διό: Κωνσταντινούπολιν άνα
χώρησις τοϋ Έπιφανί.ου {}-0. έγένετο τ& όλιγώτερον κατό: τΟ τέλος τοϋ 402, πι-fiανώτερον 
δέ κατά. τCις &.ρχό:ς τοϋ 403 καi δη μετ&. τΟ Πάσχα τοϋ 403. 
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μονfις τfjς Βη·θλεέμ, Ίiτις, 00ς γνωστόν, δΕν &νiiκεv εlς την έπισκοπικ:f]ν αUτοϋ 
δικαιοδοσίαν, άλλ~ εlς τfιν τοϋ ~Ιωάννου CΙεροσολύμων, ενεκα δ8 της παρ~ ένο

ρίαν ταύτης χειροτονίας είχε περιπλακη εlς σφοδροτάτας Εριδας πρός τόν 
'Ι λ' 'Ι ' ~ C\ ' "')) - ~ ' ~ ',(\..., ' εροσο υμων ωαννην, εις ας και α" .οι των επισκοπων ανεμιχu r 1 σαν και 

αUτΟς πι-&ανώς ό πάπας, εlς Ον &πετά&η δι' έπιστολfiς ό ~Ιωάννης. ι ΤΟ άνω

τέρω γεγονΟς εχων τις πρΟ δφ{}αλμών ·ΙΊδύνατο 'ίσως νιi διαμφισβητήσn τΟ 

άλη{Η:ς τfjς εlδήσεως Οτι δ Έπιφάνιος έν τfι μονfi τοϋ ~Ιωάννου έχειροτό

νησεν διάκονον καl να δεχflfj μετα τοϋ Σωζομένου Οτι άπλώς προσηυχήθη, 

άποδώση δ8 την ε'ίδησιν ταύτην είς σύγχυσιν προελ{}οϋσαν Εκ τής παρ" ένο

ρίαν χειροτονίας εlς διάκονον τοϋ Παυλιανοϋ. 2 

2. Είσοδος εlς Κωνστ-aνηνούπολιν και .πρώται ένέρyειαι. Περl τής 
είσόδου είς Κωνσταντινούπολιν τοϋ "Επιφανίου καL τών πρώτων αlιτοϋ ένερ

γειών γράφει ό Σωκράτης τα &κόλου{}α· « Καl την μΕν προτροπην ~Ιωάννου 
έξέκλινε, Θεοφίλφ χαριζόμενος, έν lδιαζούσn δΕ καταλύει μονfι καl συγκαλών 

τους έπιδημοϋντας τών Επισκόπων τα κα-&αιρετικα τών βιβλίων Ώριγένους 

ύπανεγίνωσκεν, ούκ 8χων μέν τι λέγειν πρΟς αύτά, έδόκει δΕ αύτψ καl Θεο-

φίλφ bιβαλείν αϋτά». ' '\1 
cO Νικηφόρος ό Κάλλιστος Επεξηγεί το αοριστον «την προτροπην» δια 

τοϋ «προτραπεlς έν οίκήμασιν έκκλησιαστικοίς καταμένειν», ό δΕ Θεοφάνης 

δια τοϋ (<έν τψ έπισκοπείφ συμμείναι αύτ{ρ» καl. ό Γεώργιος ό ΚεδρηνΟς δια 

τοϋ «"συμβfjναι αύτψ είς την έπισκοπικην καταγωγήν», «έν τ(ρ έπισκΟπικψ 

καταγωγείφ» 00ς λέγει ό Γεώργιος άμαρτωλός. Ό Σωζόμενος καl ό Νικηφόροι; 

1 Πρβλ. ίδίq. Η. Ε 1) e ι- lι a r (1, Die Bethei1ung (1e:,· Epiphaniιιs aηι Streite ίίber 

Origenes σ. 30 έ. 
2 Ό ίστορικΟς Βαρώνιος (ΛnnaJ. 402) πρώτος, κα{)' δσον γνωρίζω, Ε11εώρησε τiιν 

είδησιν τοϊί Σωκράτους περi χειροτονίας ύπΟ του Έπιφανίου διακόνου Εν τϋ μονίi του 

Άyίου 'Ιωάννου ώς προελ&οϋσαν Εκ συγχύσεως καi μεταφοράς τfις Εν τfί μονfϊ της 

Βη&λεΕμ γενομένης χειροτονίας διακόνου ύπΟ του Έπιφανίου. T1]'v γνώμην ταίιτην τού 
Βαρωνίου άποκρούει ό Lud,νig «Der hl. Johannes Chr)'SOstomιιs in seinen) Verhalt
niss zu byzantinischen Hof.,., διό Επιχειρήματος. δπερ, εi καl αVrΟς 6εωρεϊ tσχυρόν, 

εfνε άσ6ενέστατον, προερχόμενον έκ παρεξηγήσεως τό)\> ίστορικών ειδήσεων~ κα{t' δ.ς ό 

κατ' άνάγκην χειροτονηitεiς διάκονος δΕν -&Ct έχρησίμευεν εLς τΟν Έπιφάνιον πρΟς &ντι
κατάστασιν του πρΟ μικροi.i ι:iπο-&ανόντος διακόνου αίJτου, ώς νομίζει ό r_.ιιil\Yig, άλλΟ: διΟ: 

τJιν μονήν. ΤΟ άνωτέρω ά:λλαις ύπ'.έμοϋ έπιχεfρημα, Εφ' oii στηρίζω τΟ έσφαλμένον 

της εtδήσεως περl χειροτονίας διακόνου έν Κωνσtαντινουπόλει ύ;r;Ο του Έπιφανίου 

εlνε άρκούντως πειστικΟν καί μένει &διάσειστον καt δ.πρόσβλητον έκ τών επιχειρη
μάτων τοϋ Ludwig. 

s Οϋτω φρονώ δτι πρέπει νd διορtl-ω-θfι τΟ 6.κατανόητον του κειμέ\'Ου «-Οiικ έχω 

μέ'\• τι λέγειν πρΟς αUrά· δοκεί δε αUτφ καί Θεοφίλφ έκβαλεϊν αύtό.*' πρβλ. Γ ε ω ρ

γ ίου Ά λ εξ αν δ ρ ε ία ς «οlικ έχων μέν τι λέγειν πρΟς αUτά, δοκείν δε αύτφ καl Θεο
φίλφ έκβάλλειν» καi Νικηφόρου Καλλίστου «Ούτι κατ' αύτών λέγειν έχων, κατιi 

δόξαν δΕ εθοφίλου έλαύνειν ταUτα Jτειρώμενος». 
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ό Κάλλιστος προσ-θ-έτουσι την ε'ίδησιν «Εξέκλινε δΕ καl είς ταύτΟν "Ιωάννη 
έλ{}εϊν», ό δΕ Συμεcbν ό μεταφραστ:fις ηην παρα τφ μακαρίcρ ξενίαν, ώσπερ 
ού -&εμιτόν δν Εκκλίνει». Τέλος ό Σωζόμενος παρέχει τfιν πληροφορίαν, flν 
καl παριJ. τφ Καλλίστφ εύρίσκομεν, <<ό δΕ Ίωάννης είσιόντα αύτΟν τfι ύπαν
ηlσει τοϋ παντΟς κλ1lρuυ έτίμησεν». 

cH ε'ίδησις τfjς τιμητικfjς δια παντΟς τοϋ κλήρου ύποδοχής rοϋ 
3

Επιφα

ν.ίου είσερχομένου εlς Κωνσταντινούπολιν φαίνεtαι &πι{}ανωτάτη, τοσούτφ 
μdλλον, καθ-' δσον ή ε'ίσοδος αϋτη ανεπισήμως γενομένη {}Q. fΊτο _αγνωστος 
εlς τΟν Χρυσόστομον. Ή παραηlρησις τοϋ Σωκράτους «ούκ 8χων τι λέγειν 
πρΟς αlιτά», flν καl παρι1 τψ Γεωργίφ ~Αλεξανδρείας καl Ν ικηφόρφ τiρ Καλ
λίστφ εύρίσκομεν, παρειλημμένην άναμφιβόλως &πΟ τοϋ Σωκράτους~ δΕν είνε 
δρ-&η προερχομένη έκ τfjς πρΟς τΟν ~Ωριγένην εύνοίας τοϋ Σωκράτους. cO 
Έπιφάνιος καl έv Cίλλοις αύτοϋ Εργοις καl ίδίq. Εν τψ Άγκυρωτψ καl τψ 
Παναρίφ δια μακρών έκ-&έτει τι1ς έτεροδιδασκαλίας τοϋ ~Ωριγένους καl Επι

τυχώς &ναιρεί αύτάς. 1 

3. ~Α.ποτελέσμαΊ:"α τώv ενεργειών τούt:ων. Τα &ποτελέσματα τών Ενερ
γειών τούτων, κατ α τΟν Σωκράτη, είνε τα &κόλου-&α· « Καί τι ν ες μΕν αίδού
μενοι τΟν ~Επιφάνιον προσυπέyραφον, πολλοl δε τοϋτο ποιείν έξετρέποντο· 
ών ην καl Θεότιμος, ό Επίσκοπος Σκυ&ίας, δς πρΟς ~Επιφάνιον τοιάδε 

,.---άπεχρίνατο· έγώ, 8φη, ω ~Επιφάνιε, σUtε τΟν πάλαι καλώς κεκοιμημένον 

" κα>'Jυβρίζειν αlροϋμαι, οuτε βλάσφημον επιχειρείν πράγμα τολμώ, εκβάλλειν 
tl οί πρΟ 1lμών Ούκ 1~1&έτησαν. 'Άλλως μήτε κακΤιν είναι διδασκαλίαν Εν τοίς 

Ώριγένους βιβλίοις ε!πmν προσκομίσας τε βιβλίον Ώριγένους ιJπανέγνω καl 

Εδείκνυε τας έκκλησιαστικός εtδήσεις. Καl μετα ταϋτα έπfjγε λέγω\" οί ταίlτα 
Uβρίσαντες εlc: τα περl ών οί λόγοι έξυβρίσαντες 8λα&ον έαυtούς. Ταϋτα μΕν 

ό έπ~ εύλαβείq. καl βίου δρfl.ότητι περιβόηtος Θεότιμος πρΟς 
3

Επιφάνιον 

άπεκρίνατο)>. 

τα αύτα κατιi λέξιν, έπομένως &πΟ τοϋ Σωκράτους παραλαμβάνων 1 
Επαναλαμβάνει ό Γεώργιος "Αλεξανδρείας, δ στις προστί-&ησιν τα &κόλου{}-α· 
« ~Α-&ανάσιος ό τfjς όμοουσίου πίστεως ύπερασπιστης έν τοίς κατCt ~Αρειανών 

λόγοις μεγάλη τfJ φωνfl μάρτυρα τfίς οικείας πίστεως τΟν Cίνδρα καλεί τους 
έκείνου λόγους τοίς ίδίοις συνάπτων καl λέγων· ό ftαυμάσιος, φησί, καl φιλο
πονώταtος ~Ωριγένης τάδε περl τοϋ υίοϋ τοϋ Θεοϋ τfl ήμετέρq; δόξη μαρτυρεl 

συvαtδιον αϋτΟν λέγων τφ πατρί. 'Έλα-&ον αUν έαυτοίς οί λοιδοροϋντες 

'Ωριγένην βλασφημήσαντες καl τΟν έπαινέτην αύτοϋ Ά\Jανάσιον». Καl ό 
Σωζόμενος άκολου-&εί τΟν Σωκράτην μετριάζων ένιαχοϋ τα πράγματα· οϋτω 

π. χ. παραλείπει την φράσιν τοϋ Σωκράτους «dλλως τε μήτε κακΎjν είναι 

1 Πρβλ. tδίq. Β. Ε 1) e ι·lι a Γ (1, 'Ε-ν-&' &ν. 5 έ. ε,·-&α διιi μακρών έκτίι'Jεται ή κατΟ. 

τοϋ 'Ωριγένοuς διδασκαλία τού Έπιφανίου. 
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διδασκαλίαν Εν τοίς Ώριγένους βιβλίοις» 1 καl ό Ν ικηφόρος δ Κάλλιστοc Ο στις 
Ενιαχοϋ παρακολου{}εί τΟν Σωζόμεvον. ~'Αξιον τέλος σημειώσεως είνε .δτι τΟ 
Επεισόδιον τοίίτο του Θεοτίμου μόνον αί τέσσαρε; Cίνω-&εν μνημονευftείσαι 
πηγαl περιέχουσιν. 

Κατα τας ~Αρειανικdς εριδας μεγάλην σημασίαν άπέδιδον ο'ί τε όρ-&ό
δοξοι καl οί ~Αρειανοl ε'Lς nlν διδασκαλίαν τοϋ ~Ωριγένους προσπαθ-οίίντες 
ν& στηρίξωσι την έαυτών περl τοϋ υίοϋ διδασκαλίαν καi Επl τοϋ 'Ωριγένους. 
ΑύτΟ~ς δ ".:'-{tαν~σ~ος κατ& την μαρτυρίαν τοϋ Σωκράτους (Έκκλ. ίστορ. Vl

1 

13), εν τοις κατα Αρειανών λόγοις αύtοίί προσάγει καl τΟν ~Ωριγένην πρΟς 
σ:Ίl~,ιξιν c τ~ς δρ&οδόξ_ου .πίστε;ο;. ΟUδεμία Ομως ·δύναται να ύπάρχη άμφιβο
λια ο η ο Αρειανισμος εστηριχθ-η καl προfιλ&εv Εκ τοϋ κα& ~ ιJπόβασιν συστή
ματος τοϋ Ώριγένου~ &; ό "Επιφάνιος έτόνισεν. "Ακριβώς 11 lδέα αϋτη 
Εξfiπτε καl cΟξυνε τdς κατιi τού Ώριγένους Επι\Jέσεις τοίί "Επιφανίου φοβου
μένου την άναζωογόνησιν καΙ. Εμφάνισιν πάλιν τοϋ ~Αρειανισμοϋ καl πιστεύ
οντος δτι 11 πραγματικη καl τελειωτικη καταπολέμησις τοϋ Άρειανισμοϋ {}ιi 
Επήρχετο δια ri'jς καταπολεμήσεως της διδασκαλίας τοϋ ~Ωριγένους. Οϋτως 
έχόντων τώv πραγμάτων αί παρατηρήσεις του Σκυftίας Θε~ίμου δΕν fιτο. 
δυνατΟν να ϊμειναν Civευ άπαντήσεως Εκ μέρους τοϋ ~Επιφανίδυ, δστις μάλι
στα fιτο &πολύτως άδύνατον να άνεχ{}fι καl άφίση Ciνευ άπαvτήσεως φράσιν 
σϊα «ι1λλως τε μήτε κακηv είναι διδασκαλίαν Εν τοϊς Ώριγένους βιβλίοις$, 
~ο ~Επιφάνιος γνωρίζων άκρίβώς τας έτεροδιδασκαλίας τοϋ ~Ωριγένuυς δΕν 
fιτο δυνατΟν να &.φίσυ τοιαύτας προκλΊlσεις τοϋ Θεοτίμου Ciνευ άπαντήσεως. 
~ατ~ ταϋτα καl τΟ Επεισόδιον τοϋτο εχει έκτε{}ή μεροληπτικώς ύπΟ τοϋ πρΟς 
τον ΩριγενισμΟν εύνο'ίκώς διακειμένου Σωκράτους. 

4. Ή πeος <ov Έπιφάvιον συμπεeιφοea •ού Χeυσοσ•όμου. 'Ιδοiι 
πώς άναγράφει την πρΟς τΟν ~Επιφάνιον συμπεριφοριiν τοϋ Χρυσοστόμου 
ό Σωκράτης <(~Ιωάννης ούκ 1Ίγανάκτει Εφ~ οίς π.αρα κανόνα έν τη αUτοίi 
έκκλησίq. χειροτονίαν πεποίητο, άλλα παρεκάλει Εν τοίς Επισκοπικοί~ ο'ίκοις 
συμμένειν αUτψ. ~ο δΕ ούκ έφη αUδΕ συμμένειν αύτφ οlιδΕ συνεύξασ&αι, έCιν 
μη τοUς πε~l Δ:ό~κουρον έξελάσυ τ1iς πόλεως, αύτΟς δΕ καθ-υπογράψη τοίς 
καftαιρετικοις των Ωριγένους βίβλων. ~Ιωάννου δΕ ταίiτα ποιεί ν ύπερτι-&εμένου 
καl. λέγοντος μη δείν πρΟ κα1<Jολικής διαγνώσεως προπετές τι ποιείν, έπl έτέ
ραν βουλην o'i άπεχ-fJώς πρΟς 1ωάννην εχοντες τΟν ~Επιφάνιον ctγουσι. 
Κατασκευάζουσι γαρ μελλούσης έν τfι Εκκλησίq. τfι έπωνύμφ τών •Αποστόλων 
συνάξεως γενέσ{}αι προελ-&είν τΟν ~Επιφάνιον καl έπl τοϋ λαοίi παντΟς δια
βαλείν μΕν τd 'Ωριγένους βιβλία, dποκηρύξαι δΕ τους περl Δίόσκουρον καl 
~ια~ύραι ~Ι:JJά~ν1;ν_ ώς _καl αUτΟν Εκείνοις τιθ·έμενον. Ταύτα dνηγγέλ{}η τφ 
Ι~ανη1 κ~ι τη εξrJς τφ ~Επιφανίφ ηlν Εκκλησίαν ·ilδη κατειληφότι δηλοί 
δια Σεραπιωνος ταδε· παρCt κανό\'ας πράηεις πο/.λά, & ~Επιφάνιε, πρGιτον 
μΕν χειροτονίαν Εν ταίς ύπ~ έμΕ Εκκλησίαις ποιησάμενος1 είτ~ δτι μη 1ϊ:ροστα~ 
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γεl.ς παρ" Ε:μοϋ Εν αύταίς έλειτοUργησας οlκείq. ωJiJεντίq. χρησάμενος πάλιν τε 

αUθτς Επιτρέπεις σαύτφ. Φύλαξαι οί'iν μ1l ταραχfίς έν τψ λαι$ διαγενομένης 

τΟν εκ ταύτης κίνδυνον dναδέξη καl αύτός. Ταϋτα &κούσας ό Έπιφάνιος 

εύλαβη-θεlς άνεχ(Δρει τfις Εκκλησίας~. 

τα αύτα Επαναλαμβάνουσι ό Σωζόμενος καl ό Κdλλιστος προσ\Jέτοντες 
ό δΕ: ~Ιωάννης {{δι~ αίδοϋς είχεν ετι τΟν ~Επιφάνιον)) «δι~ αlδοϋς ήγε τΟν 

Ciνδρα» καΙ. πcι.ρατηροϋντες δ τι ή συνc.ίντη σις τοϋ Σεραπίωνος καl Έπιφανίου 

Εγένετο ούχl εν τΏ εκκλησίq. άλλΟ. πλησίον αύηϊς «έγγUς ηδη της Εκκλησίας 

Ετύγχανε)) «ΕγγUς 1lδη τfίς Εκκλησίας fιν». "Ο Γεώργιος Άλεξανδρείας Επα

ναλαμβάνει κατd λέξιν τΟ κείμενον τοϋ -Σωκράτους, δ δε ~Ανώνυμος καΙ. ό 

ΣυμειΟν ό μεταφραστής, τών όποίων τΟ κείμενον συμφωνεί1 παραλείπουσι τΟ 
μεtαξU Σεραπίωνος καl "Επιφανίου Επεισόδιον. 

Ουδεlς λόγοc 1'Jπdρχει να άμφισβητηθίί η πρΟς τΟν "Επιφάνιον συμπε

ριφορd τοϋ Χρυσοστόμου μαρτυρουμένη ύπΟ πασών τών πηγών καl dρμό

ζουσα εlς τΟν χαρακηϊρα τοϋ Χρυσοστόμ.Ου, δστις CΙ.λλως τε περl. πολλού {10. 

έποιείτο την φιλίαν τοϋ "Επιφανίου καl διd. παντΟς τρόπου &α άπέφευγε την 

πρΟς αlιτΟν Qfιξιν 1 καl τοίi Έπιφανίου πρΟς τΟν Χρυσόστομον. Elvε Ciλλως 
τε γνωστΟν δτι τψ 39·! έπισκεφ3εlς δ "Επιφάνιος τΟν ~Ιωάννην clεροσολύμων 
έξεφώνησεν εν τινι -εκκλησιαστικfί συνα\Jροίσει παρα τΟν &γιον τάφον, παρόν-

__ r-τος, τοϋ ~r.ωάννου μετα τοϋ κλήρου αύτοϋ και πολλοϋ λαοϋ, λόγον, εν τψ 

όποίφ έξέ-&ετε τας Ετεροδιδασκαλίας τοίi Ώριγέvους καί, χαρακτηρίζων αύtΟν 

ως τΟν α'ίτιον τού ~Αρειανισμοίi, προέτρεπεν άποχfιν άπ" αύτοϋ. Τούτο εξ. 

ηνάγκασε τΟν Ίωάννην να ύποδείξη δια τοίi άρχιδιακόνου του ε'ίς τΟν ~Επι

φάνιον Οτι ϊπρεπε νό. παύσυ, νιi έκφράσυ δΕ μετd. τΟ τέλος τοϋ λόγου τοϋ 
~Επιφανίου τ1lν δυσαρέσκειάν του καl να εκφωνήση πι-&αΥώς τΟ Εσπέρας τής 

α\Jτfjς 1lμέρας λόγον, παρόντος καl τοϋ Έπιφανίου, άνατρεπτικΟν τών ύπΟ 
τοϋ ~Επιφανίου λεχ3·έντων. 

5. cO ~Επιφάνιοι; καΙ. οί μακρσι άδελφαί. ~Εκ τών πηγών μόνον ό 

~ωζόμενος καl ό Νικηφόρος δ Κάλλιστος, δστις έν τϋ διηγήσει ταύτη dκο
λουΒ-εί τΟν Σωζόμενον, dναφέρουσι τ1Ίν Εμφάνισιν τίόν μακρών άδελφών πρΟ 

τοίi Έπιφανίου καl nlν μετ~ αlιτοϋ συζ1lτησιν. ~ΙδοU πώς διηγείται τΟ Επει

σόδιον τοίiτο ό Σωζόμενος «Οί δΕ περl ~Αμμώνιον (τοϋτο γdρ αύτfi τfι 

βασιλίσσυ Εδόκει) πρΟς Έπιφάvιον liλθον. ΠυθομέΙ'ΟU δε αlιτοϋ τίνες είεν, 
U~πολαβιΟν "Αμμώνιος οί μακροί, εφη, aJ πάτερ, άλλ" ε't πώποτε μα{tηταίς 
ήμετέροις η συντάγμασιν Ενέτυχες, ήδέως έμάν{}ανον. Τοίi δΕ άποφήσαντος 
πάλιν f}ρετο· πό{}εν ο{;ν αίρετικοiJς είναι 1lμάς νενόμικας μηδένα ελεγχον εχων 
τής αύτών γνώμης. ~Ακηκοέναι δΕ "Επιφανίου λέγοντος ήμεϊς δέ, εφη, πdν 

τουναντίον πεπόv-θαμεγ μα&ηταίς γdρ τοίς σοίς συνετύχομεν πολλάκις καl 
συγγράμμασιν, Φν εκεϊνό γε Εστι τΟ τη·v Επιγραφijν ΆγκυρωτΟς ϊχον, βου

λομένων τε πολλ(Ον λοιδορείσ-&αι καl ώς αίρετικΟν διαβάλλειν ύπεραγωνιζό. 
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με8·α, ώς ε'ικός, πατρΟς καl Uπεραπολογούμείtα. Οί!κουν έχρfjν έξ άκοής 
έρήμην καταδικάtειν ών ούκ αUτΟς πεισθεlς κατέγνως ~ο δ€ "Επιφάνιος 
τότε μ€:ν μετριώτερον προσδιαλεχ-&εlς &πέπεμπε τοUς Ciνδρας.» 

eH διήγησις τοϋ Καλλίσωυ συμφωνεί πρΟς nlν του Σωζομένου. ·co 
Κάλλιστος προσ&έτει μόνον περ'ι μΕν τών μαχρών &δελφών Οτι είπον «ήμείς 
e ' ' ~~' • ) υπερ πατρος ευΛογως; απο .ογούμεftα ως άρίστως ε'ίη γεγραμμένα τάκείνου 

{tπερασπίζοντες» περl δΕ του Έπιφανίου δη « μετάμελος έξ d:ιν 1iκουσε γεγονώς». 
"Οτι ot μακροi &δελφοi προτροπjj τής Εuδοξίας, f]τις έvδιεφέρετο δι' 

αυτούς, itU έπεχείρουν να 'ίδωσι τΟν Έπιφάνιον δΕν είνε &πίΗανον, Οτι Ομως 
παρουσιασ&έντες πρΟ τοίi Έπιφανίου είπον Οσα δ Σωζόμενος καl ό Κάλλι
στος &ναφέρουσι καl Οτι ό 'Επιφάνιος &κούσας ταύτα διετέ&η μετριώτερον 
καl έγένετο μετάμελος εlνε &πίaιινον. ~a "Επιφάνιος, ώς γνωστόν, έγνώριζε 
την διδασκαλίαν τοίi Ώριγένους ούχl έξ &κοfjς μόνον, άλλ~ καl Εξ άναγνώ
σεως τών εργων αl1τ0iJ ώς χωρία κατ<i .λέξιν ε'ίλημμένα έκ τών εργων του 
"Ωριγένους καl περιεχόμενα έν τiρ Παναρίψ καl τiρ ~Αγκυρωτψ δεικνύο~σιν. 
'Έργα τών μακρών &δελφών, οϊτινες πιltανώτατα ούδΕν είχον γράψει, βεβαίως-
δSν&'' • 'c~E' "".," 'ι α ειχεν αναγνωσει Ο ~πιφανιος, ειχεν ομως εκ τών έ~στΟλ('ίJν ·τοίi 

~εοφίλου τii κατ' αuτοuς πληροφορη{)fj κα1 έπομέvως οϋχ1 έξ 1'iπλfjς φ>]μης 
εγνώριζε τΟ: κατ' αύτούς. Άφ~ έτέρου Εν τψ Παναρίφ καl τiρ ~Αγκυρωτδ) 
μεit' Ορμής καl δξύτητ:ο; έπιτίftεται. δ Έπιφάνιος κατα τοίi ~Ωριγένους ίtεω~ 
ρών αότΟv α'ίτιον του ~Αρειανισμοϊϊ καl ίιποδεικνύων καl Ελέγχων τας έτερο
διδασκαλίας αύτοίi. ΟVτως Εχόντων τών πραγμάτων πώς fιτο δυνατΟy οί 
μακροl άδελφοί, οϊτινες η σαν άναμφισβητήτως Ώριγενισταί, να &.πελογοUντο 
ύπΕρ τών συγγραμμάτων του ~Επιφανίου δισχυριζόμενοι Οτι ταίiτα «άρίστως 
ε'ίη γεγραμμένα» ; Προσποίησιν ηί.>ν μακρών &δελφών πρΟς &πάτην τοίi 
Έπιφανίου βεβαίως δΕν δύναταί τις να δεχ1~·ίj, διόn ούτοι, Civδρες Ciξιοι 
παντΟς σεβασμού καl τιμfjς, δΕν {30; fινείχοντο βεβαίως προκειμένου μάλιστα 
περ'ι άντικειμένου πίστεως να μεταχειρισftώσι τόσον χονδροειδή άπάτην. 

6. Ό 'Επιφάνιος καi ή Εύδοξία, "Η Εi!δοξία πληροφορη{)είσα τi]ν ε(ς 
Κωνσταντινούπολιν Sλευσιν τοίi Έπιφανίου καl την στάση• αύτοϋ άπέναντι 
τοϋ Χρυσοστόμου καl τών μακρών &.δελφών έπόμενον ηrο Οτι fM προσεπά-θ·ει 
να προσελκύσυ αότΟι: πρΟς τΟ μέρος της. τα &κόλου{}α δύο Επεισόδια παρέ
χουσιν ήμίν α'ί πηγαί. 

α'. • Η Εύδοξία παιzακαλεϊ τι\v Έπιφάνιοv νa πιzοσευχη-&fj ύπl:ιz 
τοϋ &.σ-θενοϋντος afnijς παιδός. "Εκ τών πηγών μόνον δ Σωζόμενος καl ό 
Ν ίκηφόρος δ Κάλλιστος, Οστις καl έν τfi διηγ1lσει ταύτη ακολου-θεί τΟν Σωζό
μενον, άναφέρουσι τΟ Επεισόδιον τοϋτο. "ΙδοU τί λέγει- δ Σωζόμενος «έν 
τούτφ δf. συνέβη νοσείν του βασιλέως παιδίον, περιδεi]ς δf. ουσα ή μήτηρ 
μη τι πά&η πέμψασα προς Έπιφάvιοv έδείτο ειJχεσθαι ύπf.ρ αuτοu. "Ο δε 
ζήσεσ\1αι τΟν κάμνοντα ύπέσκετο, εί τοUς αμφl Διόσκουρον αίρετικοUς Οντας 
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άποστραφείη. CH δΕ βασιλίς τΟ έμόν, εφη, παιδίον, ε'ί γε δοχεί τψ Θεφ λαμ~ 

βάνειν, ταύτη εστω· Κύριο; γαρ ό δοUς πάλιν &φαιρεϊται. ΑύτΟς δΕ ε'ίπερ οίός 

τε 1iς νεκροUς &νεγείρειν, ούκ αν ό σΟς αρχιδιάχονος τε-&ν1lκει. 'Έτυχε γΟ:ρ ου 

πρΟ πολλοϋ τελευηlσας Κρισπίων, δν &δελφΟν Οντα Φουσκίωνος καl Σα/ω

μάνου rών έπl ΟUάλεντο.;: δηλω-θέντων μοναχών, σύνοικον εχων &ρχιδιάκονον 

έαυrc$ κατέστησεν». 

CH διήγησις τοίi Καλλίστου συμφωνει πρΟς τf:ν τοϋ Σωζομένου, διαφέρει 
δΕ κατα τοίiτο μόνον Οτι ό Κάλλισtσς παριστ~ τΟν ~Επιφάνιον ζητοϋντα παρα 

τfjς βασιλίσσης την Εξορίαν ntlν μακρών dδελφι'Ον «εi: γε της πόλεως &πελα

Sείεν οί περl τΟν Διόσκουρον,>. 

Ουδόλως παράδοξον, ΕCιν 11 Εύδοξία ασ&ενοίϊντο; του εαυτής τέκνου 

παρεκάλει τΟν Έπιφάνιον, τΟν τόσον μεγάλης ύπολ1lψεως καl έκτιμήσεως 

απολαύοντα έν τίj έκκλησίι.t, ν(l προσευχηΗfi ύπερ αVτοίi. Μετα τΟ πέρας τfις 

Ομιλίας, τfις η$ 394 έκφωνη8είσης παρα τΟν &γιον τάφον πρΟ του CΙεροσο
λύμων Ίωάννου, τοίi κλ1lρου και ωυ λαοί', 11ν Εν τοίς εμπροσ&εν έμνημο

νεύσαμεν, Εξερχόμενον τΟν Έπιφάνιον Εκ τοίi ναοίi περιεστοίχισαν τΟ: πλή{fη 

ι~εωροϋντα Εαυτα εύτυχfj, ω; δ CΙερώνυμος αναφέρει, να Εγγίσωσι τΟ Ciκρον 

τών ίματίων τοί! σεβασtοϊϊ γέροντος, να φι.λήσωσι ταUς πόδας του καl να 

προσαγάγωσι τα τέκνα των δπως ευλογ1lση αύτά. ~Επίσης όρι~ώς Εν τfl dνω-

,/.(έρω· διηγ1lσει παρίσταται 1) σχέσις τfjς Εύδοξίας καl tσύ ~Επιφανίου πρΟς 

τοUς μακροUς αδελφούς. CH ΕUδοξία ένδιαφfρεται κα'ι υπερασπίζει τους μακροUς 
αδελφοVς μή στέργουσα να dποστραφfi αύτοVς καl έξορίσn, δ δΕ Έπιφάνιος 

ζητεί παρα τfjς βασιλίσσης την πρΟς αύτοUς &ποστροφην καl nlν Εξορίαν. 

cO τρόπος Ομως τfjς έκ/Jέσεως τής δλη.;: διηγ1lσεως κα{}ιστ~ αύτην παράδοξον 
καl &πίitανον. CH Ευδοξία παρακαλεί τΟν Έπιφάνιον να προσευχηitfl lιπΕρ 

τοίi &σ-&ενοίiντος τέκνου της, τονίζει δμως μετ' Ολίγον δτι 11 προσευχη αύτού 
ούδεμίαν εχει σημασίαν, τfίς σωτηρίας τοϋ τέκνου της έξαρτωμένης &μέσως 

&πΟ τού Θεοί! καl nlν 'ιδέαν της ταύτην στηρίζει έπl περιέργου συλλογισμού, 

κα\1' δν δ Έπιφάνιος μη &ναστήσας τΟν πρό τινος &ποiJανόντα &ρχιδιάκονον 

αύτοϋ δΕν είνε 'ίκανΟς να &νιστζi νεκρούς. Οί;τως Ομως Ομολογεί άνόητον 

τΟ πρΟς τΟν ~Επιφάνιον διάβημά της καl απορρίπτει την tσχVν τών εύχών 

τών κληρικών ύπΕρ τών πιστών έμφαίνουσα οϋιως Lδέαν dρκού"Vτως περίεργον 

δια _την έποχ1lν της. 

β'. ~Η Εύδοξία προτ;ρέnει τΟν Έπιφάνιον vd καiJ.αιρέσy τΟν 7αιάνw 
νην, άρνούμενον δε &.nειλεϊ. ΤΟ Επεισόδιον τούτο &ς άκολούδως διηγείται 

ό Γεώργιος 'Αλεξανδρείας « Γνοuσα δε ή βασίλισσα τi]ν προς &λλ>]λους 
'Ίωάνvου καl ~Επιφανίου λύπην μειαστέλλεται τΟν ~Επιφάνιον πρΟς έαυτην 

Καl λέγει αύτψ· πάτερ ~Επιφάνιε, ε'ι ούκ άγνοείς, πι:Χσα 11 τών cΡωμαίωv 

βασιλεία ύπΟ nlν χείρά μού έσιι. Καl ίδοU σήμερον πdσαν την ίερωσύνην 

τώv Εκκλησιών αυτών σοι δίδωμι, έάν μου ακούσης είς ε'ί τι σοι λέγω καl 
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lατρεύσης τΟ rJ.λγος τf)ς ψυχής. rO δΕ μέγας Έπιφάνιος λέγε, φησί·v, & τέκνον· 
καl κατΟ: δύναμιν ποιοϋμεν πρΟς οί.κοδομiιν καΙ σωτηρίαν της σfiς ψυχής, 

Τότε νομίσασα παίζειν καl πρΟς τΟ έαυτfjς &έλημα σαγηνεϋσαι αϋτΟν εlπεν. 

έπειδη Ίωάννης ούτος &λλότριος της &ξίας τής ίερωσύνης γεγονΟΟς &τάκτως 
φέρεται κατα βασιλέων μ1l άπονέμων ήμίν την δέουσαν τιμijν, λέγουσι δΕ 
αύτΟν καl αϊρεσί'ν τι να εχει ν παρ Ο: την η μετέραν, &.πΟ πολλοϋ χρόνου κατα

κόπτεταί μου δ λογισμΟς ποtfισαι σύνοδον καl τοϋτον έκκ1lρυκτον ποιήσαι 

τής άξίας της ίερωσύνης, Ετερον δΕ &ντ' αϋτοϋ δυνάμενον ταύτης άν&έξασ-3-αι 

έπl -&ρόνόυ καταστfjσαι, δπως tl έμfι βασιλεία έν πάσιν είρηνεύση άπΟ ·τοϋ 
νϋν. Ώς δΕ τοϋτο έλάλει 1l βασίλισσα πρΟς ~Επιφάνιον &πΟ τοϋ πολλοϋ -&υμοϋ 
δλη παρακινείται. Πάλιν δΕ αύτψ εlπε· τfjς σης πατρικης άγιωσύνης οUσης 

μετΟ: τής τοίi -3-εοίi έπικουρίας ένταU-3-α, ου χρεία λοιπΟν καl τσUς αλλους 
πατέρας είς κόπον έμβαλείν καi. άγαγείν έ~·ταϊΗtα. ΛοιπΟν ε'ί τινά σοι δ \JεΟς 
&.ποκαλύπτει, κατάστησον έπίσκοπον καl τούτον εκβαλε της έκκλησίας έγω 
γ&.ρ παρασκευάσω πάντας πεισ-θ-ήναί σοι. Είπε δΕ αUτ'fi 'Επιφάνιος εί μΕν 
περi fίς λέγεις αίρέσεως καταγινώσκεται 'Ιωάννης καl ού παραγίνεται άπολο.: 

γούμενος την άμαρτίαν έπl μετανοί~, άνάξιός έστι. τfις Lερωσύνης καl ε'ί τι 
κελεύετε ποιοϋμεν, είδΕ περl ύμετέρας ύβρεως ζητείς τΟν ·~άννην tfiς έκκλη
σίας dποστfισαι, ~Επιφάνιος είς τούtο ου συναινεί καl μάλιστα, τέκνον, δη 
τG)ν βασιλέων έσΛ τΟ -δβρίζεσ&αι καl συγχωρείν, έπειδη καl ύμείς εχετε βασι

λέα έν Ο'Uρανοίς, φ συνή{}ως άμαρτάνετε καl άφίησιν ύμίν, ό)ς λέγει έν τοίς 
άγίοις Εύαγγελίοις, Εσεσitε οίκτίρμονες ώς δ πατηρ fιμών δ οί•ράνιος οίκτίρ
μων Εστίν. Είπε δΕ: πάλιν πρΟς ~Επιφάνιον ή βασίλισσα· έdν έμitόδιον ποιή-
0,ς πάτερ τοϋτον ~Ιωάννην έξορισθfιναι, τοiις ναο-lις τών εΊδώλων άνοίγω 

~· ! ' " καl ποιήσω προσκυνεί.Ο'&αι ύπΟ τών άν-&ρώπων καl γενήσονται τα εσχατα 
χείρονα τών πρώτων. Καl ώς ταϋτα έλάλει dπΟ τής πικρίας δάκρυα κατήει 
&.πΟ τους δφitαλμοiις α-lιτfίς. Είπε δΕ Έπιφάνιος έγιΟ τέκνον, ά{}ψός είμι άπΟ 
της κρίσεως ταύτης. Καl ταϋτα είπΟΟν έξηλ{}εν άπΟ τοϋ Παλατίου». 

'Άξιον σημειώσεως είνε ένταϋ-&α Οτι τΟ Επεισόδιον τοϋτο έκ τών 'ιστο
ρικών μόνον ό Μιχαηλ Γλυκάς άναφέρει καl δη παραλείπων τdς άπειλι:1.ς 
της Εϋδοξίας περΊ. άνοίγματος τών έ&νικών ναών, έκ δΕ τών βιογράφων καΙ. 
πανηγυριστών σΕ Θεόδωρος Τριμυ{}οϋντος, Κοσμάς Βεστίτωρ, ~Ανώνυμος, 
Λέων σοφός, Συμεrον ό μεταφραστής, Νεόφυτος ό !!γκλειστος καl ό Πολύβιος. 
Πάσαι α'L πηγαl άναφέρουσι τfιν διπλην κατd τοίi Χρυσοστόμου κατηγορίαν 
τijς Ευδοξίας, προσβο!3jν κατ' α~τijς κα\ αϊρεσιν .. Ένφ ό Γεώργιος 'Αλεξαν
δρείας καl κατ~ αύτΟν δ "Ανώνυμος, ό Συμεdηι μεταφραστfι-ς καl ό Μιχαηλ 
Γλυκάς έμφανίζουσι τijν ΕiJδοξίαν διισχυριζομένην δτι πασα εξουσία, πολι
τικη καl έκκλησιαστικ-tl, συγκεντροϋται έν τψ προσώπφ αύτfις καl Επομένως 
α{\τη παρέχει τψ Έπιφανίφ τ1)ν U.δειαν της συγκλ1lσεως συνόδου πρΟς κατ~
δίκην τού Χρυσοστόμου, ό Πολύβιος έμφανίζει djν Εύδοξί.αν λέγουσαν προς 
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rΟν Έπιφάνιον- <,πάσα ή βασιλεία τών Ρωμ'1ίων έμιl έστι καi πάσα ή ίερω

σύνη τών Εκκλησιών τών :δπΟ την έμfιν βασιλείαν σ1l έστιν)). ~Ενψ ό Πολύ

βιος, ώς καl δ Γεώργιος Άλεξανδρείας, αναφέρει προτροπ1)ν της Εύδοξίας 

πρΟς τΟν Έπιφάνιον περl καi. Ciνευ συνόδου καταδίκης τού Χρυσοστόμου, ώς 

μη οϋσης αναγκαίας τfiς συγκλήσεως ταύτης, άλλα δυναμένου τοίi Έπιφανίου 

καl μόνου να καταδικάστι τΟν Χρυσόστομον, αί λοιπαl πηγαl δΕν άναφέρουσι 

τοϋτο. ~Εκ τών πηγών τέλος μόνος δ Θεόδωρος Τριμυίtοϋντος δΕν άναφέρει 

τiιν προτροπην της Ευδοξίας πρΟς σύγκλησιν συνόδου η καl .την riνευ ταύτης 

-δπΟ τοϋ Έπιφανίου καταδίκην τοίi Χρυσοστόμου, dλλ' έμφανίζει αUτην 

λέγουσαν <<πάντες ύπογράφουσιν είς την έξορίαν, υπόγραψον καl σύ)). 

Ούδεμία ύπάρχει &μφιβολία δτι ή Εtδοξία πληροφορηltείσα τijv εν 

Κωνσταντινουπόλει διαμονην τού ~Επιφανίου καi την πρΟς τΟν Χρυσόστομον 

στάσιν αύτοϋ -&α προσεπά-&ει προσκαλοϋσα αύτΟν είς τα άνάκτορα ν&. προσελ

κύσο αύτΟν πρΟς τΟ μέρος της, &.πιθ·ανον Ομως εlνε τΟ Οτι 1l Εύδοξία προσ
καλέσασα τΟν ~Επιφάνιον είς τd άνάκτορα προέτρεψεν αύτΟν να συyκαλέσn 

σύνοδον κατ&." τοϋ Χρυσοστόμου παρέχουσα αύτψ έξουσιοδότησιν πρΟς τοϋτο, 
κα{}όσον η σύγκλησις συνόδου δfν ήτο Εργον ένΟς έπισκόπου, Οσον μέγας 

καi άν ήτο οίiτος1 &πι{}ανώτερον δΕ τΟ δτι προέτρεψε τΩν Έπιφάνισν ν&. 

κα-8αιρέσ11 τΟν Χρυσόστομον καl να χειροτονήστι dντ~ αύtοϋ ·νέον έπίσκοπον 

r·Κωνστανiινουπόλεως. Πι8-ανωτάτη τουναντίον είνε 1l είδησις τού Θεοδώρου 
. Τρ;μυltουντος οτι ή Ε~δοξία προέτρεψε τον 'Επιφάνιον να ύπογράψn τijν 

καταδίκην καl έξορίαν τοϋ Χρυσοστόμου, ην &ναμφιβόλως καl Ciλλοι {}α είχον 
ύπογράψει._ ~Απί-θανος τέλος φαίνεται καl η &πειλiι τοϋ άνοίyματος τών 

έitνικών ναών, άπειλή, Ίiτις δυσκόλως κατα τfιν έποχην ταύτην HCX fιδύνατο 
να πραγματωflfι καl ούδΕ:ν αποτέλεσμα {}<Χ .είχε καl κω<)·όλου καl ώς πρΟς τΟν 
Χρυσ6στομον lδίq. 

7. Ό Έπιφάvι.ος ι!vαχωρεί έκ Κωvσταvηνοvπ6λεως. Ίδοv πώς 

διηγείται δ Σωκράτης την αναχώρησιν του "Επιφανίου έκ Κωνσταντινουπό

λεως <Πολλό; δε τψ Ίωάννu μεμφόμενος &παίρειν επ\ τijν Κύπρον εστέλ

λετο. Λέγουσι δέ τινες δtι &παίρειν μέλλων τ<$ ~Ιωdννη ταύτα έδήλωσεν. 

~Ελπίζω σε μ1) &ποitαvεί.ν έπίσκοπον. ~ο δε άvτεδ11λωσεν· έλπίζω σε μη έπι

βfiναι τfις σεαυτου πατρίδος. Ταϋτα, ούκ Εχω είπείν εί άλη&fι ελεξαv oL έμοl 
&.παγγείλαντες. ,Αμφότεροι δΕ δμως πρΟς ταύτην εlχον την Εκβασιν· οUτε γ&.ρ 

~Επιφάνιος τής Κύπρου Επέβη· έν γdρ τι'ρ πλοίφ άπιων έτελεύτησε καΙ 

'Ιωάννης μικρΟν ϋστερον κατηνέχ&η τοϋ -&ρόνου ώς προ'ίόντες δηλώσομεν». 

Ό Σωκράτης δεν &ναφέρει τον λόγον τijς μετα βραχείαν έν Κωνσταντι

νουπόλει διαμονiιν άναχωρήσεως του ~Επιφανίου. Τοϋτον άναφέρει δ Σωζό

μενος «Ύι τfις έπl Κωνσταντινουπόλεως άφίξεως καταγνοi.Ις 11 του {}εοίi χρΊl

σαντος καΙ. τΟν αύτου -&άνατον ώς είκΟς αύτψ προμηνύσαντος)) καl κατ~ αύτόν 

ό Κάλλιστος «τfjς έπl Κωνσταντινουπόλεως άφίξεως έαυτΟν καταγνοUς η οίμαι 
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καl του δεου τΟν οlκείον 1Jάνατον χρήσανι:ος>>, &μφότεροι δΕ προσ&έτουπι, 

και την Εξfις ε'ίδησιν «Λέγεται γουν τοίς αύτοϊJ συνελ{tοϋσιν Επισχόποις Επl 

&άλασσαν εlπεϊν μέλλων Επιβαίνειν του σκάφους. Άφίημι ύμίν ηΊν πόλιν 

καl τΟ. βασίλεια καl την ύπόκρισιν. Έγω δΕ Cίπειμι· σπεύδω γU.ρ πάνυ1 
σπεύδω», η)ν όποίαν παραλείπει δ τε Σωκράτη; καi πdσαι αί Cϊλλαι πηyαί. 

Τοiις λόγους τοϋ Χρυσοστόμου πρΟς τΟν Έπιφάνιον καl τούτου πρΟς Εκείνον 

παρέχουσι πασαι σχεδΟν α'!, πηγαί, &λλδ. κατδ. διάφορο"' τρόπον 00ς έξης 

Σωκράτης 

Δέγουσι δέ τινες ό'τι d:παι'

ρsιν μέλ?.ωι' τr(J ΊωάιΨl} ταϊί· 

τα iδήλωσε1" έΧ:πίζω σε μη 

d:ποθaι·εί:ν iπι'σκοπον. Ό δi dν

τεδήλωσεν· έJ.πίζω σε μη i:πι-

6ijJ•αι τής σεαυτοV πατρίδος. 

Θεόδωρος Τριμv1J.οiιvτος 

'Ε:πιφάνιε καi σV είς η}ν 

έξορίαν μου ύ:πέγραψας, γί

νωσκε Οτι οiι μη καΟίσυς 

iτι εlς τΟν θρόνον σου. Ό δε 

&ντιδηλοt αVτφ οiίτως· άθλη

τιi τοϊί Χριστού 'ΙωάJ'1'1} δέρου 
' ' . ' ' , .,. 

και νικα· τον γαρ τοπο1• εν φ 

πe.οσέταξέ σο_ι rijς σωτηρίας 

oV μη φθάσnς. 

Σωζόμενος 

Έ1•ώ γG.ρ διεφέρο1•το δ μΕν 

έδήλωσεΙ' 'Jωάνι•υ· 'ΕJ.πίζω σε 

μi7 &ποΟανεtν Sπίσκο:ποι•, ύ δε 

'Ιωά1'Vης d1•rε&jJ.ov· οδδi έ

γώ σε υjς rnjς i:πι6ψιεσθαι 

πι>ί.εως. 

Πολύβιος 

'Επιφάνιε σοφε συ1'Jί1'εοας 

!:πi τιl !:μ!ί §ξορίr/l!f!ιιV μη !:'τι 

καθίσπς !:πi τού θρόι•ου σου. 

Όμοίως δε καΙ. 'Επιφάνιος 

&.νηγράφει· 'Ιωάνηι &θλητΟ. 

δέρου καi ι•ίκα ά1•θ' J>ν έπί

στευσας δτι έγW συνJ}νεσα ί!πi 

τfj έξορίq., !:πt τφ τόπφ φ 

iξωρίοθης ού μη φθάσης. 

Κάλλιστος 

'Ει•ώ γ(ιρ πρΟς &.ί.λtίJ.ονς 

δι.εφέρωιτο, ό με,. !:δt}ί.ωσεν 

'lωά1'1!rι ι.δς Ελπίζω σε μt/ 

&..πο(fω•εt1' lπίοκοπο1·, ό δ' αV

θις kμήνυεν έγW δ' οlδα ώς 

oVδf σV έπι61ίσ17 τής Κύπρου. 

f'εώeγιος 'Αλεξανδρείας 

'Επιφά1ιιε σoipE σV συηjνε

σας έπι: τfj έμff έξορ!q., ού μiι 

l:'τι καθίσυς έπi τοϊί θρόιιου 

σου. <Ομοίως δε καt 'Επιpά

νισς &.ι>τιγράφει·'ΙωάJΨη δέρου 

και ?ιίκα, !:π[ τφ τόπφ i[ι 

έξωρίσθης oV μ.η φθάσrις. 

~νώνvμος ' :Σvμ..εihν μεταφραστfις · Λέων σοι:ι:Ος iΝε6φυτσς έ'γκλειοτος 

, , , I , • , , 
'Αλλ' t'σθι σαφώς ώς 'Αδελφε Ίωάννη άκ1)- Σοφε συ ουηινεσας i Επιφaι•ιε οοφε συ 

ο·Jκέτι τοϋ λοιπού Επι-, ;ωά σε i1• τ{f iμl7 OV1'?f- iν τi'j iμl} έξορίq. οiίχ .1 συιι,ήι•εσας τfi iξορίq 
6ήση τοiί Ορόνου σου.! νεσας iξορίq., l'σθι δΕ 8τι όραθι)σει &.πό τού 1•iί1ι ~ τfι έμfi, εΊ.'σει πώς δrι 
Πρός fi 'Επιψά1ιισς' μηδf αVτός έ'r.ι. τό1ι fJρό- i:πl τοϋ θρόνου σου ; καi α1)τός ο1.· μή καθι

, Ιωάιινη ά1•τέγραψε· · νον όψει rόι• σd1•. ΠρΟς: καθ1ίμειιος. Ό δf: dντι· 'σθιfς !:'τι i:πi τού θρό

Άθλητιi ·αlκιζόμεΙ•ος, ταϊίτα τΟJ' ίερΟι• 'Επιφά- γράψα;: πρΟς ταϋτα· 1ιου σου. ΠρΟς ταϋτιι; 

!:πίστασο δε καi αVτΟς νιοιι πάλιν &πλοί."κοί"ς l?ή- άΟλητQ. 'Ιωάννη πα ίου ο1ηι χαi Έπιφάνιος 

τΟJΟ ύπερορίας QQυ τό· μασοι άντιγράψαι, οlς- Υ.αi JΙ{κα, τόν δε χώ- άντιγράφεt τάδε· d
ΠΟν μή καταλήψεσθαι. περ και αVτΟ~- χρήσομαι· ρο>•, lν φ !:ξορ{ζει oV- θJ.ητιi • Ιωάννη δέρου 

&θλητά 'Ιωάννη παίΌυ κέτι ο1:' μ1} φθάσης καi και jιίκα, l'σθι δε καl 

' καi νίκα, πλην oVδf: αV- αVτάς. 

I

, τΟςφθάσsις τΟv ηϊςilπερ
ορίας τόπον lδεϊ1ι. 

αiJτΟς Οτι oV μη φθά
; σης τΟ,, δρισθέντα τό

i πο1• τijς Ξξορίας σου. 

Έκ τών &νωτέρω γίνεται δfίλον δ τι Εν ψ οίίστορικοl Σωκράτης, Σωζόμενnς 

καl Κάλλιστος &ναφέρουσιν δτι ό ~Επιφάνιος Εκαμε τfιν &ρχfιν καl έπομένως 

εδωκε την &φορμην τών δηλώσεων, οί βιογράφοι καl Εγκωμιασταl &ναφέ

ρουσιν Οτι ό Χρυσόστομος Εκαμε την &ρχήν. οι τελευταίοι ούrοι νομίζουσιν 

• 
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δτι ή τοϋ Χρυσοστόμου δ1lλωσι; Εγένετο μετΟ: την έκ τών άνακτόρων &ποχώ
ρησιν τοϋ ~-επιφανίου καl τfιν διάδοσιν τfις φήμης, δτι ό ~Επιφάνιος προσ
κλη-θεlς VπΟ τfίς Εύδοξίας ύπέγραψε η)ν καταδίκην τοϋ Χρυσοστόμου καl 
Εξ &φορμfίς ίδίι:t ταύτης. ~Επίσης ένψ οί βιογράφοι καl έγκωμιασταl &ναφέ
ρουσιν Οτι αί δηλώσεις τοϋ Χρυσοστόμου καl ~Επιφανίου Ε:γένοντο γραπταί., 

οί ίστοριογράφοι &.ναφέρουσιν δτι Εγένσντο αiiται προφορικώς. Πάντες τέλος 

{}'εωρουσι τΟ:ς &vωτέρω δηλώσεις 00ς προφητείας Ε:κπληρω-3εί.σας~ τοϋ μΕν 

Έπιφανίου &πο{}ανόντος Εν πλψ, τ:οϋ δΕ Χρυσοστόμου πρΟ ηϊς μεταβάσεως 
εί.ς τΟν τόπον της Εξορίας του. ~Άξιον τέλος σημειώσεως είνε δτι τινΕς τών 

βιογράφων καi έγκωμιασtών καi δη ο Πολύβιος, δ Γεώργιος 'Αλεξανδρείας, 

ό ΣυμεcΟν μεταφραστής, ό Νεόφυτος ό Εγκλειστος καl ό Κοσμας Βεστίτωρ 
χαρακτηρίζουσι τ<Χς δηλώσεις ταύτας του Χρυσοστόμου καl ~Επιφανίου ούχl 
ώς άραν καl προερχομένας Εκ πνεύματος έχ{}ρικού, &λλ"' 00ς Ενδεικτικδ.ς φιλίας 

καl προερχομέ'\-'ας Εκ πνεύματος προφητικοίΊ «άρCtν ουκ αν ε'ίποιμι, &λλcJ. 
πρόρρησιν διαφόρων &.νδρών διd πνεύματος άγίου τΟ μέλλον προαποφαίνου

σαν»1 00ς λέγει ό Νεόφυτος Εγκλειστος. 'Ό Κοσμάς μάλιστα ό Βεστίτωρ δια 

μακρών αναπτύσσει τΟ ζήτημα προσπα-θ'ών νΟ: άποκλείση πάν πνευμα Εχ-θ-ρό
τητας τών δύο μεγάλων ιεραρχών προς &λλήλους.' 

~Εκ τών δύο λόγων τfίς ταχείας .έκ Κωνσταντινουπόλεως άναχωρ1l σεως 

.. -rτοίΊ .~Επιφανίου, οϋς &ναφέρουσιν ό Σωζόμενος και ό Κάλλιστος, ό δεύτερος 
«τοϋ Θεοϋ χρ1lσαντος καl τΟν αύτοϋ ·~άνατον, ώς ε'ίκός, προμηνύσα-ντος>> δΕν 
δύναται νδ. -&εωρη·Ηfi 00ς ό πραγματικός. "'Edv ό ΘεΟς f]&ελεν Εξ ευνοίας να 

προαναγγείλυ τψ Έπιφανίφ τΟν {}άvατόν του, -&α άνήγγειλεν αύτΟν έν καιρψ, 

οϋτως όSστε ό "'Επιφάνιος να προφ{}άση να Ελθ-υ εlς nlν Ε:πισκοπ1lν του καl 
μη &πο-11άν11 έν πλψ. Κατα ταϋτα μένει _ό πρώτος λόγος <<τfjς ΕπL Κωνσταν

τινουπόλεως &φίξεως καταγνούς». co Έπιφάνιος είχεν Ελ&ει εlς Κωνστανrι
νούπολιν εχων πληροφορίας εκ μέρους τού Θεοφίλου περi τών συμβαινόντων 

ι Κ. Ι. Δυο βουνιώτου, ΚοσμάΒεστίτωρος Ο.νέκδοτα έγκώμια είς ΧρυσόστομοΥ σ.62 έ. 

Καί δ 6.νώνυμος βιογράφος τοϋ Χρυσοστόμου, οiitινος τΟ 8ργον εϋρηται έν τφ ύπ' &ρι· 
{}μbν 1492 κώδικι της βιβλιο{}ήκης τοϋ Πανεπιστημίου παρατηρετ· «ΚαΙ. τοϋτο ήτον 

διά νά έγνωρLσυ κάitε άν-&ρωπος π&ς τοϋτοι οί β' άγιώτατοι &νθρωποι, ο{ dρχιsρsίς 
καi. διδάσκαλοι, δεν Ο.πό-8-ανον είς καμμίαν 8χ-&ραν Οτι τοϊί είρηνοποιοϋ Χριστού ησαν 
μα1'tηταi. γνήσιοι όποϊί λέγει έν τούτφ γνώσονται πάντες Οτι έμοl μα{}ηταί~ έιlν Ο.γάπην 
έχετε μετ' &λλήλων. 'Όμως τοϋτοι οί δύο άρχιερεϊς δεν άπό{}αvον εLς καμμίαν εχflραν. 
Καλά καί έσυνέβη μικρΌν σκάνδαλον ώς έ'ναι τών άν{}ρώπων είς τfιν πρώ1:ην κα-&αίρεσιν 

ιiμή είς την κορυφην αύτων τ&ν ιiρετ&ν Εβαλον κα-θ-αράν τiιν &γάπψ• δια τής όποίας 
λέγει ό Παϋλος η &.γάπη μακρο'61Jμετ, χρηστεύεται, oU παροξί,νεται, oU λογίζεται τό 
κακΌν δτι ό ΘεΟς &.γάπη έστ[,. καί ό μένων έν τfι ιiγάπυ έν τφ Θεφ μένει καl ό ΘεΟς έν 
αlιτίρ». (Πρβλ. καl χειρόγραφον ύπ' &ρι-&μΟν 41 τής χριστιανικης ιiρχαιολογικής έται· 
ρείας περιέχον 'άνωνύμου βιογραφίαν τοίι Χρυσοστόμου είς τΟ άπλοϋν καl έπαναλαμ
βάνον τιi αUτά σχεδΟν κατά λέξιν). 

6 
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έ~ ~ωνσταντινο~πόλει και, δη περl τής προσδοχης UπΟ τοϋ Χρυσοσσστόμού 
εις εκκλησιαστικην κοινωνιαν τών μακρών άδελφών καi τής έχ,ίJρότητος της 
ΕVδοξίας καl τοίi λαοίi πρΟς τόν Χρυσόσrομον, αϊτινες άπεδεικνύοντο νυν 
ψευδείς, διότι ό ~Ιωάννης, δσrις: «πολiι Ίiγαπάτο ύπΟ των πολιτών)) ώς άνα
~έρει ό Πο/~ύβιος καl &ς τα πράγματα &ποδεικ,ιύσυσι, δΕν είχε δεχfJfj είς 
εκ;λη~ιαστικην ~οινω:ί~ν τοUς μακρσUς &δελφούς. ~Αφ' έτέρου ή ύπόκρισις 
κα; αι ραδιουργιαι, αι εν Κωνσταντινουπόλει κα{Μλου καl δ1l εν τοίς άνα
κτοροις έπικρατοίiσαι, Ο:ις καi εκ τών πρό τfjς άναχωρ11σεως λόγων τού .'Επι
φανίου φαίνεται <'άψίημι tf]'\1 πόλιν, tιΧ βασίλεια καi c1)ν ύπόκρισιν))' διέ&εσαV 
δυσμεv~στ,ατα τΟν άπλοϋν καl εU8Uν Έπιφάνιον, δστις αναμφιβόλως, μετανοή
σας δ~α την είς Κωνσταντινούπολιν Cίφιξίν του, Ενόμισεν Οτι Επρεπεν Οσον τΟ 
δυ~'ατον τ~χ~τερον να dπέλι<tη ταύτης. "Ως πρΟς τcΧς δηλώσεις τοϋ Χρυσο
στομου χαι Επιφανίου, αϊτινε;, έιiν Εyένοντο, &α Εγένοντο άναμφιβόλως 
π~ροφοριr:ώς, ώς ,οί.~ tστορικοl &ναφέρουσι, καΙ. αUχl γραπτώς, cδς dναφέρουσιν 
οι βιογραφοι και εγκωμιασταί, πρέπει ν&. ληφΗfι ύπ' Οψιν τΟ καl &.νωτέρω 
ση μειω{Ην δ τι κατ α τοUς Ίστορικοlις; την πρώτην ,j;lλωσιν Εκαμεν δ &ναχωρών 
~Ε~ι~φάνιuς, πρΟς 1lν dπήντησεν δ Χρυσόστομος, Ενώ κατα τοlις- βιογρciφους 
και εγχο:μιαστdς n)v πρώτην δΊlλωσιν εκαμεν ό Χρυσόστομος, πρΟς ή ν &πήν
τησεν δ Επιφάνιος καl δτι ένώ κατd roUς ίστορικοVς ό 'Επιφάνιος δηλοί τώ 
Χρυσοστόμφ ''Ελπίζω σε μη &πο&ανεΊν έπίσκοπον » καl ό Χρυσόσtσμος τώ ~Επι~ 
::ρ~ν~φ, ({ έλπίζ~ σεc μη έπι~fiναι της σεαυτοίί πατρίδος» κατ α τους βιογ~άφους 
~α,ι εγ:ωμι~στας ο Χρυ,σ~στομος δηλοί τψ Έπιφανίφ ((ου μη κα-θ-εσ{}fjς Ετι 
:πι του Ηρονου σου,) και ο ~Επιφάνιος τ ψ Χρυσοστόμφ, c< ού μη φ{}άσl)ς τΟν 
ορισθέντα τόπον της Ε:ξορίαςι>. οι βιογρdφοι λοιπόν καΙ. ~γκωμιασταl.~ d'\Ιtι
~τρέφουσι τδ:ς δηλώσεις οϋtως ΟΟστε nlν διlλωσιν, την Οποίαν κατd. τοUς 
ιστορι~ους Εκαμεν ό Έπιφάνιος πρΟς τΟν Χρυσόστομον, &ποδίδουσιν είς τΟν 
Χρυσοστομον, καl Πι ν δήλωσιν, 11ν Εκαμεν δ Χρυσόστομος πρΟς τΟν 'Επιφά
νιον dποδίδουσιν ε'Lς τΟν 'Επιφdνιον, 0\ς Εκ τοϋ εν τοίς Εμπροσ-&εν δημοσι
ε~-&έ~τος πίνακας φαίνεται. Τούτου έ'νεκεν η)ν κατα τοUς ίστ.ορικοUς δήλωση' 
«~λπιζω σε μη &πο\Jανείν έπίσκοπον '>, fiτις &.ναμφιβόλως δηλοί, ,<Ελπίζω ότι 
{}α κα&αιρε{}fjς 1', ώς όρ-&00ς καl οί ίστορικοl έρμηνεύουσι, μετατρέποντές πως 
cωύ μη καf}εσ-θfiς Ετι έπl τοϋ -θ-ρόνου σου)), έρμηνεύουσιν &ναφέροντες εί~ 
τ~ν ~ν πλφ ~-&άνατον τού Έπιφανίου, η)ν δΕ κατα τους 'tστορικοUς δήλωσιν 
((ελπιζω μη έπιβηναι της σαiJτού πατρίδος:~ μετατρέποντές πως (-'ου μ1) φ{tάσης 
τΟν όρισδέντα τόπον τής Εξορίας>> έρμηνεύουσιν dναφέροντες ε'Lς τΟν {}άνατ~ν 
τοϋ Χρυσοστόμου πρΟ τής &.φίξεως αυτοU εlς τΟν προσδιορισΗέντα τόπον τή"' 
Εξορίας. Αί &ντιφdσεις αύται πρέπει δια τής έρεύνης να &ρΗώσιν δπως οϋτ~ 
εύρε/Jη- c " ' "λ'"- Κ , , , ' , , η ιστορικη α ηυc.ια. ατα την γνωμην μου ή Εν ταίς &ντιφατικαίς 

ταυταις ε'Lδήσεσιν Εγκειμένη ίστορικη dλ1i-&εια εlνε ή &.κόλου-&ος δ Χρυσόστο
μος πληροφορη{}εlς καi πιστεύσας είς τi]y ψευδή ?iλλως εϊδησιν δτι ό "Επι-
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φάνιος dνελ-θ-ΟΟν είς τΟ. άνάκτορα ύπέγραψε την καταδίκην του έΗυμώ{}η 

σφόδρα, έ'νεκα τfjς προσγενομένης α-Uτφ &δικίας, τής ύπΟ τοϊi ~Επιφανίου 

άκρίτου καταδίκης, καl παρήγγειλε τiρ "Επιφανίφ δτι Ελπίζει δτι ούτος δΕν 

-θ& άπο&άνη Επίσκοπος, ότι δηλαδl) η μετ~ όλίγοΥ μέλλουσα να συνέλ{}τι 

σύνοδος -{)α δικαιώση τΟν Χρυσόστομον καl &α καταδιπάση καl κα8αιρέσn 

τοUς άντιπάλους, μεταξU τών όποίων ό Χρυσόστομος καταλέγει καl. τΟν Έπι

φάνιον, τΟν ανευ κρίσεως ύπογράψαντα nlν καταδίκην του. CH πρΟς την 
δήλωσιν ταύτην &ντιδ11λωσις τοϋ Έπιφανίου είνε πλαστη προελθ-οϋσα Εκ τής 

παρερμηνείας τής δηλώσεως του Χρυσοστόμου &ς αναφερομένης δη&εν προ

φητικίίJς ε~ς τΟν έν πλίρ -&άνατον τού ~Επιφανίου. Καl. G.λλως ijδύνατό τις, ώς 

νομίζω, να εξηγΊ]ση τα πράγματα.Ό Έπιφάνιος {)υμω/Jεiς εκ τών παρατηρΊ\

σεων τού Χρυσοστόμου, τών γενομένων χατδ: την μετάβασίν του εί.ς τΟν ναΟν 

τών άγίων Άποστόλων δια του Σεραπίωνος, δηλοί αίηφ δτι Ελπίζει Οτι δΕν 

&α άπο&άνη επίσκοπος, Οτι δηλαδη ή μετ' Ολίγον μέλλουσα να συνέλfJη 

σύνοδος θCt καταδικάση καt κα&αιρέσυ τΟν Χρυσόστομον. Ή πρΟς την δ1lλωσι·ν 

ταύτην άντιδήλωσις τοίi Χρυσοστόμου είνε πλαστι) προελ{}ούσα Εκ τfiς παρερ

μηνε(ας τής δηλώσεως τοίi Έπιφανίου ώ; αναφερομένης δΊϊδεν προφητικώς 

είς τΟΥ πρΟ τfiς άφίξεως τοϋ Χρυσοστόμου εlς τΟΥ τόπον τfίς έξορίας -θ-άνατον 

αύτοϋ. Έκ tών δύο tούτων Εκδοχών η πρώτη φαίνεταί μοι πι{)-ανωτέρα, ώς 

r- συμβιβαζομένη προς τα πράγματα κάλλιον. Πάντως ή δΊ]λωσι; η αί δηλώσεις, 

' εα.ν Εγένοντο τοιαί•ται, δΕν fισαν δηλώσεις προφητικαt οόδΕ προΊlρχονιο έκ 

φιλιΚοU πνεύματος, άλλ' έκ τfις διαστάσεως τών δύο μεγάλων Lεραρχών, δηλώ

σεις λοιπΟν έχθ·ρικαί. cH γνώμη δτι αί δηλώσεις α-Οται · είνε προφητικαt προ
ερχόμε,ιαι Εκ φιλικού πνεύματος καl αί παρερμηνείαι αύτών προέρχονται καl 

fξηγοϋνται άναμφιβόλως Εκ τfiς τάσεως η)ς Εξαλείψεως καl dρν1lσεως πάσης 

Ελλείψεως καl &ν{}ρωπίνου πd-&ους παρδ: τοίς δυσi τούτοις μεγάλοις καl άγίοις 

Οντως 'tεράρχαις τ·fiς Εκκλησίας, οϊτινες ώς Ciν-&ρωποι δεν fιδύναντο εί μη να 

Εχωσι, παρ&. τα; μεγάλας αύτων άρετάς, καl άν-&ρωπίνας Ελλείψεις καl dν{3-ρώ

πινα πάΗη. 

IV 

Έκ τών δ.Υωτέρω συντόμως Εκτε-θέντωy γίνεται δήλον δη αί περt τ1)ς 

μεταβάσεως, τών Ενεργειών καl. της άναχωφlσεως τοϊi ~Επιφανίου έκ Κωνσταν
τ~~νουπόλεως είδΊlσεις τών πηγών Εχουσιν &νdγκην κριτικοί) Ελέγχου πρΟς εϋρε

σιν τfjς άλη-&είας καl. &ποχωρισμΟν &π' αiJτfjς τοϊi ψεύδου~, τοσούτφ μάλλον 

κα-&" δσον αίίται Εχουσιν έπισκοτισ-&1) καl. διαστραφfί έ'νεκα τοϋ σφοδροU κατα 
τοίί Ώριyενισμοίί &γώνος καl τfις πρΟς τΟν Χρυσόστομον dντι-θ·έσεως τοίi Έπι

φανίου. Αί :'tερl τής &ντι&έσεως τοϋ Έπιφανίου καl Χρυσοστόμου ε'Lδ1iσεις 

τού ίστορικού Σωκράτους, τοϊi διακειμένου εUνο'ίκώς πρΟς τΟν Ώριγενισμόν, 

των όποίων πολλαχώς έπωφελήθησαν ο\. μετ" αύτΟν περl ταύτης γράψαντες, 
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~χουσιν δφ{)αλμοφανώς €πηρεασfJή υπο τής προς τον 'Ωριγεvισμον εiJνοίας 
του Σωκράτους. Ή τάσις &φ' έτέρου τής χαλαρώσεως τής μεταξυ τοϋ 'Επιφα
νίου καΙ. Χρυσοστόμου &νrι&έσεως καΙ. ή δι~ αύτης Εξάλειψις καl ιϊρνησις άν-&ρω
πίνων Ελλείψεων και πα-θών παρ~ αδτοϊς είνε α'tσ3ητη είς πάσας τdς πηγάς. 

Άναμφιβόλως ό ~Επιφάνιος fjλ{}εν είς Κωνσταντινούπολιν εχων έχ&ρι
κdς πρός τΟν Χρυσόστομον δια&έσεις και τάσεις. Μη λαβων άπάντψτι'\1 εtς 
την ,πρΟς αVrΟν έπιστολήν του και πιστεύσας δτι ούτος fjλitεν είς έκκλησια
στικην κοινωνίαν πρΟς τοUς μακροUς άδελφούς, έ{}εώρει αύτΟν εύνοϊκώς δια
κείμενον πρΟς τΟν ~Ωριγενισμόν. Τας έχitρικdς ταύτας διαitέσεις καl τάσεις 
του ~Επιφανίου δεν f1δυV1l{}η να έξαλείψη ιl πρΟς αύτΟν συμπεριφορα τοϋ 
Χρυσοστόμου, δστις περl πολλού έποιείτο n)v φιλίαν του "Επιφανίου. Αί 
ι?αδιουργίαι δμως καl ή ύπόκρισις, α'L έπικρατσϋσαι έv Κωνσταντινουπόλει 
καl δ1) έν τοίς &νακτόροις, αί έκφαινόμεναι ένίοτε είς ψευδείς φ11μας καl 
συκοφανrίας, έψύχραναν καl έχαλάρωάαν τι:Χς έχ{}ρικι:Χς ταύτας διαitέσεις καl 
έπεrάχυναν η)ν εκ Κωνσταντινουπόλεως &ναχώρησιν του ~Επιφανίου. Αί κατα 
τi)ν βραχείαν ταύτη ν έ11 Κωνσταντινουπόλει διαμον1)ν τοϋ 'Επιφανίου ενέργειαι 
αϋτοϋ Εναντίον τοϋ Χρυσοστόμου δΕν fjσαν βεβαίως σπουδαίαι καl αποτελε
σματικαί, δ σεβασμΟς δμως, δν Gύμπασα ι) Εκκλησία _δτρεφε πρΟς τΟν γέροντα 
1ερ.iρχην, τον φημιζόμενον διa τfιν i]fJικότητα του βtι, καΙ τον <Χπειρον ζήλον 
πρΟς π)ν δρθοδοξίαν, επέδρασεν οϋκ Ολίγον είς την καrαδίκην τσίi Χρυσο~ 
σ:ό~ου _ενισχύ~ας τοUς αντιπάλους αύτοϋ καl προσδοUς είς τι:Χς ένεργείας 
αυτων κυρος, ουτινος ούτοι εστεροϋντο. ~Εκ τfjς απόψεως ταύτης ή συμμετοχη 
τοϋ ~Επιφανίου είς η)ν καταδίκην τοϋ Χρυσοστόμου είχε μεγάλην σημασίαν. 
Οί αντίπαλοι τοϋ Χρυσοστόμου έπωφελη-3-έντες τοίϊ κύρους τοϋ "Επιφανίου 
Εστήριξαν επ~ αύtοϋ τι:Χς κατα τοϋ Χρυσοστόμου Ενεργείας αύτών μετ~ άποτε
λεσμαηκότητος αρχούσης. Την μεταξl' τοϊi ~Επιφανίου Καl Χρυσοστόμου 
διάστασιν προσεπά&ησαν να παραστήσωσιν Οσον τΟ δυνατόν μεγάλην, φftά
σαντες μέχρι τοϋ σημείου νd: έμφανίσωσι τΟν Χρυσόστομον καλοϋντα τΟν 
~Επιφάνιον « λfjρον καl δαιμονιάριον » 1. Οϋτως ή συμμετοχη τοϋ "Επιφανίου 
ε!ς την καταδίκην του Χρυσοστόμου ήτο μεγάλη. 'Η συμμετοχη ομως αvτη ή 
μεγάλη δ€ν προfjλfJεν έκ τfjς fJελήσεως τοϋ 'Επιφανίου, &λλ' έκ τής Εκμεταλ
λε~σεως ύπΟ τών &ντιπάλων τοϋ Χρυσοστόμου ένΟς dτυχοϋς μεταξU ~Επιφανίου 
και Χρυσοστόμου Επεισοδίου, προελitόντος εκ παρεξηy1lσεως καl τραφέντος 
δια ρ~διουργιών καl ψευδών διαδόσεων. · 

Κ. Ι. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ 

1 Migne, 103, 108. 

ΧΡΥΣΙΠΠΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ 

ΕΓΚΩΜΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΝ ΜΙΧΑΗΛ 

~Η φιλοξενία, τfιν Οποίαν λίαν προ3ύμως παρέχει ή "Επετηρlς αϋτη, 

μοϋ Επιτρέπει να συνεχίσω τi]ν Εκδοσιν τών Ερyων τοϋ Χρυσίππου. 

~Ως καl έν τψ πρώτφ τόμφ τfjς ~Επετηρίδας ταύτης σελ. 295, κατd τ1Ίν 
εκδοσιν τής Διασκευfjς τών -UπΟ του Χρ;Jσίππου παραδεδομένων i1αυμάτων 

τοϋ δ.γ. Θεοδώρου, παρετήρησα, οϋτω και σΊlμερον πλήρως συναισ\7άνομαι Οtι 

δια τfjς τμηματικf}ς έκδόσεως ού μόνον τΟ fργον τοϋ Χρυσίππου διασπάται, 

άλλα καl είς έμS δΕν δίδεται ή ευκαιρία ένιαίας κριτικfjς εκδόσεως, flτις δΕν 

itix έστερείτο σημασίας, αν λάβη τις υπ~ Οψιν τας μέχρι τοϋδε γινομένας περl 

τών έκδεδομένων τμημάτων κρίσεις. 1 

O'L καιρο! δμως ου μενετοί, ό δΕ μέχρι τοϋδε διαρρεύσας χρόνος ού 

-.μόνον δέν μοι παρέσχε την εUκαιρf_αν τfjς συνολικfjς Εκδόσεως τών περL ών 

/,- ό J:όγος ·εργων, &λλ~ ούδΕ nlν Ελπίδα προσεχοϋς Εμφανίσεως άναλόγου εύκαι
ρίας., Φο.βούμενος δΕ μη αί σUν τψ χρόνφ έμφανιζόμεναι νέαι περl rJ.λλα 

σπουδαιότερα άσχολίαι απομακρύνουν έμf: όλΟ"νΕν άπΟ τοϋ ερyου τούτου, 

σπεύδω; παρα t1)ν διάfiεσίν μου, να παραδώσω είς την δημοσιότητα τό 

((Έγκώμιον εlς τΟν αρχάγγελον Μιχαήλ». 

Συνεχίζων οϋτω Εργον, δπερ πρΟ ένδεκαετίας Ολης ή το ύποκείμενον τών 

Ερευνών μου, δΕν διστάζω να όμολογ1lσω τας δυσκολίας, δ.ς &ντικρύζω μετα 

τόσον μακραν δ ιακοπ1lν. 

1. 'Εγκώμιον είς τον aρχάγγελον Μιχαiιλ 

l. Το εtς τον &ρχάγγελον Μιχαi]λ 'Εγκώμιον τoii Χρυσίππου δeν 

έξεδό-3-η είσέτι. ΤΟ πρώτον γίνεται μνεία αύτοϋ UπΟ του Λέοντος Άλλατίου 

€ν-τn διατριβj\ τjj €πιγραφομένη: De Syιηeonum scriptis Diatriba (Pari
siis 1664) σελ .. 100. 'Εν αiJτfi εξετάζων ό 'Αλλάτιος το liρyoν Συμεώνος τοϋ 
Μεταφραστοϋ καl &ρι-&μών διάφορα άγιολογικα κείμενα διεσπαρμένα έν 

1 Πάντες οί την έκδοσιν τοίί είς τΟν &γ. Θεόδωρον 'Εγκωμίου καί τijς Διασκευijς 

των {}αυμάτων εύαρεστη&ένtες να κρίνωσιν έν τοίς διαφόροις περιοδικοίς ~ εlς γν&σίν 

μου περιfjλ{}ον 17 κρίσεις~ μετα δαυμασμοίί ώμίλησαν περl τijς έπιστημονικflς με{}οδι· 
κότ-ητος αίιτών, <bς ύπόδειγμα έπιστ-ημονικfjς κριτικfjς Εργασίας iJ-εωρήσαντες τό.ς 8ργα· 
σίας ταύτ-ας. 
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χειρογράφοις άvαφέρει μεταξυ ϋ.λλων καl τΟ εγκώμιον τσϋτο. ~Εσφαλμένως , 

Ομως αποδίδει ούτος είς τΟν Χρύσιππον τΟν τίτλον τοϋ «Χαρτοφύλακας της 

άγίας ~Αναστάσεως» 1 άντl Σταυροφύλακος~ Οπως καl Εν τlϊ έπικεφαλίδι τοϋ 

έγχωμίου άναγινώσκομεν. ΤΟ σφάλμα τοϋτο έπανέλαβεν ό Fabricius εν τfί 

Bibliotheca Graeca, 2 &ς καl ό Cave. 3 Ό δε VaillΊe προχωρήσας ε!ς το 

ζ1lτη μα τοϊiτο περισσότερον, άγνο6Jν δf: καl τΟν κώδικα τΟν περιέχον·ω τΟ 

Εγκώμιον) άδίκως 1iρνήθη εLς τΟν Χρύσιππον nlν συγγραφ1lν τοϋ εLς τΟν 

Μιχαηλ εγκωμίου, συγχύσας τοϋτο πρός τινα Δι1lγησιν καl άποκάλυψιν 

τοV άρχαγγέλου Μιχα1lλ έν ταίς Χώναις nlν άποδιδομένην είς τΟν 

Προσμονάριον 'Άρχιππον, δστις πι-θ·ανώτατα ηκμασε περι τα τέλη τοϋ 7ου η 

άρχCις του gου αίώνος. 4 

2. "Όπως δια τΟ είς τΟν ϋ.γ. Θεόδωρον εγκώμιον Ciλλοι «μ1l προ

βεβουλευμένον δι1lγειραν-~> τΟν Χρύσιππον, οϋτω και πρΟς συγγραφf}ν τοϋ 

παρόντος υποκύπτει ο{)τος είς την τών U.λλων παράκλησιν. ~Εν τψ .προοιμίφ 

ζητεί να άποδείξη Οτι άρμόζει καl εις ήμάς τοVς άν\1ρώπους να ύμνώμεν 

τους ~Αγγέλους, &ναφέρει δ€ πρΟς έπιβεβαίωσιν τούτου διάφορα κεί.μενα τfίς 

άγ. Γραφfjς. Κατόπιν δικαιολογεί τΟ φαινόμενον δτι σπανίως 1l άγ. Γραφη 

αναφέρει τα Ονόματα τών ~Αγγέλων. Τοϋτο Ενόμισεν δ Χρύσιππος άναγκαίον, 

διότι πραγματικώς μόνον τετράκις συναντώμcν τΟ Ον~α τοϋ Μιχαfιλ έν τfl 
Π. κα[ Κ. ΔιαfJ1jκη (ΔανLΊ'jλ 10 κα\12, Έπιστολ1] Ίούδα 9 κα\ Άποκc!.λ. 12,7). 

ΤΟν λόγον διαιρεί ό Χρύσιππος είς δύο μέρη: cΟμιλεϊ πρώτον περι 

τών Άσωμάτων γενικώς, επειτα δΕ περt του &ρχαγγέλου Μιχαήλ. Δια να 

έπιτύχυ δΕ: τΟν Επαινον τούτου, άνατρέχει είς δλα σχεδΟν τα κείμενα τfίς δ.γ. 

Γραφfjς τd αναφερόμενα εLς τΟν ~Αρχιστράτηγον 11 Οπωσδήποτε εχοντα σχέσιν 
προς α~τόν, παραλαμβc!.νων πολλc!.κις ολόκληρα χωρία α~τολεξεί. 

3. Καl τΟ εγκώμιον τοϋτο γέμει ρητορικών σχημάτων. co Χρύσιππος 

προι:ιμg τdς παραβολάς, τdς άντι{}έσεις καl τdς ύπερβολάς, άποφεύγει δΕ συστη

ματικώς τΟ συγκεκριμέvον καl τΟ φυσικόν. eo λόγος διαπν~εται ύπΟ πνεύμα
τος Επιδείξεως πολυμαΗείας καl δύναται μΕν 'ίσως να Εν&ουσιάση τΟ πιστΟν 

άκροατ1lριον, Ο χι δμως να διδάξη καl Εποικοδομ1Ίση. Δια η) ν άγγελο λ ο

γ ία ν δΕν προσφέρει σπουδαίον τι. Ένδιαφfρουσα εlναι ί1 παρατήρησις τοϋ 

Χρυσίππου δτι ό ~Αρχιστράτηγος «κλfιρον εξαίρετον Εκληρώ{}η τοϋ διαλύειν 

συνδέσμους, έρμηνεύειν και διαλέγειν καl διαγγέλλειν τα κρύφια; σαφηνίζειν 

δΕ τα Ενύπνια». 

1 ClHJ'Sippi Presb;rteri Hieroso1)'1nitani et Chartophylacis sanctae Resurrectionίs. 
=> F a b r i c i ιι s- Η a r l, Bib1iotheca Graeca τόμ. 9 (Haωbιιrgi) σ. 199. 
s G. Ca ν e, Scriptorum eccles. historia literaι·ia tom. Ι pars ΙΙ (London 1688) 

σελ. 44<. 
4 ΤΟ κεi.μενον τοϋτο εξεδόfi'η ύπό Μ. Β ο n η e t εν Analecta Bollandίana 8 (1889) 

289- 307. Π βλ. καl Acta SS. Boll. Sept. 29 τόμ. 8 σελ. 38-40. 
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~Η γλώσσα ωυ είναι ώς καl 1'Ί τοϋ 
'δηc ηc δΕ σύνταξιc πολλάκις λίαν 

πομπω ~ι ~ 

πρΟς τΟν /J.γ. Θεόδωρον εγκωμίου 
άνώμαλος, κα&ιστώσα τΟ κείμενον 

δυσνόητον. 1 

2. Παράδοσις τοiί κειμένου 

δ'δ ~ / ον κώδιξ,~ 
τ , , το'ν α'ρχc!.γγελον Μιχω']λ εγκώμιον παρα ι ει εις μον 
ο εις • " _ ,_ • ~ ' ' 

Β β - Έ11 481 (IV 63).' Ό κωδις ου τος, εν μερει μεν 
ό Βατικανο- αρ ερινος I. ~.. • ~ ) - , 289 

- ' ' δ' έκ χc!.ρτου (φύλλ. 3- 66), αποτε ,ειται εκ , περγαμ11νης εν μερει ε - , 
εκ ' ' I - - rr I ΙΔ I καl ΙΕ I αίώνος και 
ύλλων, Εγράφη ύπο διαφορων χειρω: του ~ , ' , ~ , 

φ , · , ενα ό) ... επ'ι τΟ πλείστον αγιολογικου περιεχομενου. Το εγκω-
περιεχει κειμ > ' 83' ' 12 

- Μ ') καtα1αμβάνον τα φύλλα 79' στιχ. 13- στιχ. , γνω-
μιον του ιχαη '' I. ' ' ~ ' ον 

, , ωtογραφιών. Είς την σειρΟ.ν τοϋ κώδικος φερεται το εγ~ωμ~ 
ριζω εκ φ , ' " {\' του φυ)-
' _ Λ I Ι I τούλάχιστον οϋτω δηλοίJται εις το αν ω περι ωριον ', 
ω'=' ογος ' c , ..- /μματοc:: και 
λ , ' ' ~ρχεται to κείμενον. Η γραφη ειναι μικρογρα _ 
ου, αφ ου "' ' ~ ' - ') eo ',.. tών 
~ ' ι τΟ δΕ: κείμενον Εγράφη 3Πt μιας στη .ης. χωρισμο~ 
ευαναγ' ωστσς, , , 1 , ων άπαν 
λέξεων είναι πλημμελέστατος, ίωτακισμοι και συγχυσεις φωνηεντ -

τώνται ό)σαύτως. ~ I 1 ~ , 

cH σημείωσις το-G 'Αλλατίου, περL ή ς άνωτέρ:U εγεν~το _λογος)• επιτρ:~ε~ 
~ c - , συu.περάνωιιεν Ο τι κατα πάσαν πι-&ανοτηtα ο κωδι.ξ ουτος ει'\ α 
ειςηιιαςνα, , _ "')Δ , ' 
~ ~ ι ο') 'ι)•ων τf]"' συλλο]•ijς τοϋ Άλλατίου, οϊτινες περιη ,υον εις την κατο-
εκ τω\ • '=' , , I ' I "" 

.,r-, , η· ς Βατικανο _ Βαρβερίνης, διότι ώς γνωστον, to μεγα .. ~τερ~ν μερος των 
χην τ ' ' ' - \' 11 1\ιana 1 
" , · - ) ) - υ Άλ/ α τ ίου ευρισκεται εν ττι 'a ιce . 
κωδικων tης συ' ωγης το ' _, • - " δ' , 

'Ο . - διξ ούτο'" δεν παραδίδει τΟ κειμενον πιστως, εις η να ε χωρια 
"ω ' " ' (90 19) .ο' · α ε'ι•τε'ι ω· ς &σαφ{]ς Οϋτω παραδίδει: δεVρο γοV11 απααι μου , ) 

καuιστατ ι ' · ,. (92 ) ' 
θ , ε'"ιαντι κυοίου (919) rlδωμεt' τί φησί (91,28), εr.τισται ,9, υπο-

κα (JJς ' "' 1 ' , , c , ' 'ί 
' , θ' ατος δι' αύτοVς ι1έλλω17 (93,3) κλπ. και ολοκληρον to τε ~.ος, 

μενει η αγ ~ 1 I 1 ' 

" α" vει1 διορ"θ·ώσεως καfΗστανται &κατανόητα. Επισης παρ α ,ειπει και 
ατινα ' "I j " 
Ολόκληρον στίχον τού άvτιβόλου α{Jtoii (9l,z). Παρατηρησεις_ ~',ας αφο-
ρώσας εϊς τΟ κείμενον συμπε?ιλα~βάνω' έν τ{ρ AlJ~a~~tus cntιcus. Χάριν 

, )' - ' 1 φοι• δια·του σ1]μειου Β=Βaιlχ:ιιηιιs. 
ευκο ,ιας παριστω το Χ/ 

ι~ λ.~J~ .. ~εί~. ~~:~4-15, 16-17· 89,3-4:90, 8-16, :2-25· ~3, ~-6, .. 31_·3~. 
2 Ε?ς τοϋτ~· -&0. σuνέβαλεν άναμφιβόλως κσ.l {1 fλλειψις του φυσικου r.~ι λαι~ου της 

ι , • - , δ' - ό τΟν αγ Θεοδωρον 
δ ' 'Α •α'1 σγόν τι παρετηρήσαμεν και εν τη εκ οσει του πρ ς · 
ιηγησεωc. ' • , , δ' -θ- ' δώδεκα 

' -· ' υ -σελ 18 εν-&α τό μεν έγκώuιον παραδίδουσι τεσσαρες, τα ε αυματα 
εγκωμιο . , . 

κώδικες. - . · d U b εν Ana-
3 Catalogns codicum hagiograph. gτaec. b11;lιothΊ Barbe;ιa~re e r :• ' , IV 

1ecta BolJandiana 19 (1900) σελ. 88. 'Εν τψ καταλογφ φερεται ο κωδιξ οtϊ;ος υ~ αρ. , . 
' - Β - Βιβ/ ιοfiη' κ ης μοϊi εσημειωσε τον 630 olin1 289, εvφ δ φωτογραφος της ατικανικης • · · 

<'iνω &ρι'fi·μόγ. 

'Πβλ. Η . 
1866) σελ. 92. 

! 
,. r Scriptoruιn graecice orthodoxce biblioth. selecta (Freiburιr .... arnιηe, 
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3. Κείμενον 

Χρυσ~π~ου .πρεσβυ.τέρου Ίεροσολύμων καl σταυροφύλακος της 
αγιας, Αναστασεως έγκώμιον είς τον άγιον άρχιστράτηγον 
Μιχαηλ. 

ύ , 1V[ιχαfι/~ δ τώ~ ~γ~έ'J:ων άρχιστράτηγος ~ τοϋ λόγου μου τοϋ παρόντος 
"πο-&ε~ι:, μα~.λον δε ο τ~ υμνφ μου τψ παρόντι c[δόμενος 1lδη γαρ τολμηρΟν 

6 :bυi το ;πιχειρ'}μα. _Πρωτον μεν η]ν συγγνώμην τqi τολμητ1] μετάδοτε τώ 
α ε ~.φικην με εις τουτο κεκινηκέναι παράκληση'· Επειτα δε δεί ·')ογ'ζ " ·, 
ώς πολU '). ' , " , " ι εσυαι και 

το .μηροτερον το αυτον τΟν 8ε0ν ύμνείν. ΠJ31ν &λ/ • έκείνο' γ ) -
9 ' -· 

1 
., , • ε το .μαν 

προσηκει μαΛ .ον η μη τολμάν καt τούτου χάριν δ !Jεοφ!Jόγγο- με)· ωδο' • ( ' 

> 
',.. , , , ., . .. ς ου μο-

νον προ., τας ουρανιους δυνάμεις έχβοά «αίνείτε τΟν Κύριον ε'κ ·ω· ν 0 • • "}} , , , , , , • ~ υρανων» 
α" .α, το ~υtο κ_:ιι πρ,ος τσUς χοΙκοUς 1lμάς έγκελεύεται. Καl ϊνα rO &παραίtη~ 

12 tOV επιδεtξ'[] tOU πραγμαtος, Εγκαταμείγνυσι καl τ(ι tών &/ο'γω\' κα'ι 'ψ • 
' δ ] ' ~ , • .. α υχων 

γε,νη, η ωνοrι, περ κα~ειν~ις ~η εξεστι σιωπάν rιl. είς τΟν γενεσιουργΟν / Εναρ-
μ~ζον,τα. ,Μει~ονω~ς γ~υν απειρηται tO rΎ]ν τοιαύτην παραλιμπάνειν εύγνωμο-

15 σ~νφ. τους της αυτου καταξιω{tέντας μετασχείν όμοιώσε':t,· ω' 1, δι . "• 
' c ~ - Β , ανοηυεντες 

και οι εν τη αβυλωνιQ: καμ(νφ παίδες f]σαν {\μνον α') 11 κτον "Ο 
δ ' ~ - - β • ' . πως γε 
"ι-αυτ~ν τφ, α~ιλεί τών Ολων Επετράπη μεν q.δειν, πώς ούν δκνητέον λ.έγειν 

18 ημιν τ~ παρα των λειτουργικών αUτοίι πνευμάτων όφειλόuενα μουσικιi ' 
μελφδηματα; · ι και 
, Ύμνείσitω ,τοιγαροϋν ΜιχαΎ]λ ό πρωτάγγελος, τΟ γλυκU καl πράγμα καl 

21 ονομα, σπανιωτερας τr,τυχηκΟΟς όνοματο-&εσίας "'Οσα ' .... ' ~δ . , _ , · γαρ των ποιηματων 

αι εσι~ωτερα, :αυτα_ και π~γιώτερα μνημονεύεται παρό. tοίς -&εοπνεύστοις 
συγγραμμασιν. Εντευ!Jεν και τών Χερουβlιι καt Σεραφlμ 0~ πο) λ' " _ • ' ην ευρομεν 

1 Ε' ' " θ' , , ις ~ο ω•ω περι ωριωι τijς σελίδας l:'νθα άρχίζει τΟ Έγκώμωιι άνα ι11ώσκοu , ' -υπερωιω δε τijς 8πικεφαΑ ίδος δ( ,• .ιι. - • , _ , Υ , ε1 λ Ο γ ι , , , , _ , · ρυuρας μεΑωιης τ η α u τ η 1] μ έ ρ α. 
3 Εις το τελος της επικεφαλίδας προσθέτει τΟ χfφον Δέσποτα εύλόγησον 4 J Β 
5 μου] μοι Β 6-7 τΟ ι - , , , μου μοι χωριον τουτο πρεπει να ΕJΨοηθιj οVτω · Π - ' 

:7~ το~,:~1ντb':~' iπ~~~0εtς τ? τόλμημά μο~ ;οuτο με ε;ει κ"•ήσει ~~:~~:~γ::~~:~~~ 10 Ψαλ .148 14- ' ('μονο~) ο~. Β, 'η εν~οια τοϋ κειμέγου Ομως &παιτεί τούτο. 

λ , μ , 15 το χωριον τουτο εννοητεω' ουτω: Μειζόνως γοiJν ιiπείρητα ' 
ψπανειν τους καταξιω{Ι·έντας - _ , _ , , ι το παρα

σύνην δηλαδη 15 ών , , ., μετ;;χε; τ~ς αυ~ου ο~οιωσεως, ηlν τ.οιαύτην εύγνωμο-

δ , , _ ( , • _ , ι αντι α -1 το χωριοι' τουτο 8ννοοϋμε1ι οϋτω: άφοϋ βεβαι' 
ι αυτων τα οποια ανεφερον • ' ' , , , ως ύμνώμεv τόν βασιλέα τ&ν Ολ;;ωτε~ω, κα~ αναφ~ρ,ει ε':ίσης ό ψαλμ. 148) μάς Επετράπη νά 

ό είλΟ\'ται να λ - . ~ πως πρεπε ι _να ο.κνησωμεν να ε'ίπωμεν Εκεϊνα τά όποία 
~ , εχ&ωσι παρα των λειτοuργικων αυ"C"οV πνευμάτων · 23 ευ"ρομ • • ' 

ευροιμεν αν ' εν αν αντι 

Κώδ.Β 

φ. 79r 

φ. 79'11 
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3 

6 

9 

12 

15 

αν τfιν μνήμην, ουδε παρα πολλοίς, &λλό. τών μΕν ό 'Ήσα'ίας, τών δΕ ό ~Ιεζεκιηλ 
τάς τε φύσεις άποκαλύπτουσι καl τΟ της λειtουργίας άξ(ωμα. ΤΟν δΕ αUτΟν tρόπον 
καl ιιΧς &γγελικc!ς δυνάμεις ούχ άπλώς όνομασι:l καλοϋσιν· οϋτε ( γδ.ρ) κατεπι
στεύ8ησαν εκ τοϋ πνεύματος, οϋτε μΊlν καταπιστευftέντες Ηtάρρησαν/ &λλ ~ &ρχΟ.ς 
μέν ι Εξουσίας καl {}ρόνους, κυριότητας καl στρατιών χιλιάδας καl μυριάδας 
έκήρυξαν· αUτιΧς δΕ τδ.ς τών δνομάιων προσηγορίας ούδεlς είς μέσον παρήγα
γεν, εί μη μεγάλης ηνΟς &ναγκαζούσης προφάσεως, cΟσπερ ηvίκα τΟν Γαβριηλ 
δ εVαγγελικΟς Ονομάζει λόγος, κρύψαι μη &νασχόμενος την μυσrαγωγίαν την 
έν &ν-&ρώποις μόνην άνύμφευτον. 'fO αύtΟ Εκείνο καl1Ί τοϋ Δανι1lλ προφη
τεία -προεμ1Ίνυσεν. Είκότως τοίνυν καl ό Δανι1\λ καl τfιν τοϋ Μιχαfιλ Επωνυ
μίαν έξ1lγγειλεν, έπειδi} περισσού μ8ν κατηξιώ-&η τοίJ πνεύματος, φρόνημα δΕ 
ύπ8ρ πάντας toUς Ciλλους καl σύνεσιν εσχεν εν-θεοv- καl γιiρ κλfίρον έξα(ρετον 
Εκληρώftη τοϋ διαλύειν συνδέσμους, έρμηνεύειν καl διαλέγειν και διαγγέλει·ν 
τα κρύφια, σαφηνίζειν δε τα Ενύπνια.[ ΤΟν είς τοσοUτον γοϋν τϋ Εκ ·Ηεοίι σοφί<;ι 
προύχονtα καl την ύπέρσεμνον ταύτην επρεπεν έμφανfί ποιΊϊσαι προσηγορίαν. 
Καl Οπως μΕν αUτfιν κατα τίνα τρόπον ένεφάνισε, μετ' Ολίγον προεκδώσομεν· 
νϋν δέ, li πρώτα χρ1j, ταϋτα καt παρεξόμε!Jα. Πρώτον γό.ρ χρ1] διαλεχ!Ji'jναι 

18 περl αύτής της &.γγελικ1iς φύσεως καl τοϋτο ποι1Ίσω, καινΟν μΕν ούδΕν λέγων, 
ούδΕ Εξ έμαυτοϋ, ταίς -&εολαλΊitοις διδασκαλίαις Επόμενος κ&.κείνων δΕ έκ 
πολλών Ολίγα έπιλεξάμενος λέξω. 

2-1 . ~'Ακουε τοίνυν Δαυlδ ψάλλοντος «ό ποιών τσUς άγγέλους α:Uτοϋ πνεύ
ματα ,καl. τοUς λειτουργαUς αύτοU πυρΟς φλόγα». Αϋτη ιών &.σωμάτ:ων ή 
σύ.στασις αϋτη Εκείνων 11 φύσις πνεύμαι:α καl. πίιρ φλέγον U.γγελοι, μίμημα 

24 τοϋ της ,κτίσεως ποιητοϋ δι~ &μφοίν ένυπάρχοντες. Τί γιiρ δ1l περl τfjς &νω
τάτης καl προσκυνητijς φύσεως ήμίν προηγόρευσε Μωϋσfις, τών \Jεοφόρων 
δ Ε_ξαρχος; «"0 ΘεΟς καl σωτ1lρ 1iμών, φησί, πϋρ καταναλίσκον έστί»· καl ό 

27 ΣωτΎ]ρ έν εUαγγελίοις <<πνεϋμα ό Θεός». <Οράτε δπως &μφότερα συμφωνεί· 
άλλά γε μη νομιζέσ-&ω καl τΊϊς οUσίας ϊσότιμα, διιi nlν συμφωνίαν την έν 
τοίς ρήμασιν. Ού γΠρ ίσότιμος τών κτισμάτων ό ποιηηlς, ούκ ίσότιμος τών 

3 (γό.ρ) οnι. Β 3-4 οϋτε (γό.ρ) κατεπιστεύ&ησαν-έ-&άρρησαν· τΟ χωρίο'' τούτο 
πρέπει να J.ηφθff ιδς παρένθεσις, 1j ένιιοια δΕ αύτοϋ είναι: ούτε δηλαδη ένεπιστεύfiη ε!.ς 
αύωiις ύ:τι:Ο τοϋ 6-είου Πνεύματος τΟ όνομα 'Αγγέλου τινός, οϋτε καl Μν ένεπιστεύftη 
είχον Ί:Ο {}άρρος ν&. τΟν δνομάσωσιν 4 κατεπιστευ-&έντες Β 6 έκήρυξεν Β 6-7 παρ
ήγJJ.γεν άντi προήγαγεν- οVτω καi εν τψ πρΟς τη,, ΠαΨαγίαν lγκωμίφ τού Χρυσίπποv 
9 Δαν. 10 18 συνδέσμοις Β 21- 22 Ψαλμ. 103,4 22 πυρΟς φλόγα· 8νωV{}α θΟ. 
&.νέμε1ιέ τις :π ϋ ρ φ λέγον ώς καi άμέσως κατωτέρω στίχ. 17, Ξπίσης δέ "αί τΟ κε~uενον τijς 
δ:γ. Γραφής 24- 25 ό.νωτάτφ Β 26-27 Δευτ. 4,24 καi. 9,3 αί λέξεις καl σωτ.ηρ δε1• 
εύρίσκονται εν τψ κεψέ1ψ της δ:γ. Γραφής, επειδfι δέ δ Χρύσιππος CiV11ήθως παραλαμ
Βάνει τα χωρία αύτολεξεί, δvνατΟν νά προσετέ{}η βραδύτερον iJπO &ιιτιγραφέως τινός· 
27 'Ιω .4,24 29 tσότιμος τών κτισμάτων- τών λειτουργών ά1ιτi τοϊς κτίσμασιν-

τοiς λειτουργοϊ:ς 

φ. 80 r 



9(1 Α. '>'ι\ιά; Χ ' β ' 
-, .α- ρυσιπποu πρεσ υτερου, Έγκόψων εiς τΟν 'Αρχύ.γγελον Μιχαήλ. 

λειτουργών δ τούτων δ , ~ 1 ) , - , 
~ , .. εσποτης, α, ,_α πνευμα 0 ΘεΟc καl πϋο χ 8? ~ ' 
ενεργειαν Π - ' c ,. _ , , · • .... .α εκατεραν 

i3 , • ν~υ~α ~εν ω~ πανταχου παρων και τ1lν κτίσιν πληρών, 00ς άπερί-
~ραπτ~ς τε και_ α&εω~ητ~ς, πϋρ, δΕ ώς έξαναλωτικόν τής μοχίlηρdς ίλύος τfjς 
αμαρτιας. Πνευμα δε παλιν και πϊ!ρ ϋ.vγελοι προς τη',, δ ' ' ' δ ' ι εσποτικην υπουρ-
γιαν ιαπεμπομενοι καl τΟν τών παρανόμων άφανισμΟν ' δ' " 

6 τείνον ,.. Δ • ~' , , c , • πυρος ικην επανα-
rε~. ι ο φησι και ο -θ·ειοτατος καl ούρανσβάμω'' Παυ-1 

0
,... , , 

~· ' J ' • -, «μη παντες 
εισι .ει:ου~γικ~ ~νεύyατα πρΟς διακονίαν dποστελλόμενα; '' 

κ,αι τι δει τα τ:ων παλαιών διερευνάσθαι Ciπειρα τυγχάνοντα καi μεγί 
9 στην την dναφορdν ένδεικνύμενα. Εlκόνα γι'ιρ κα'ι τι'δ~ " . ' • , -

~ _ ~ '/ , ' χ ε που ποος συστασιν 
~υτω~ξ~σπου ,δακε. Και δ πα ρΟΛ' λόγος δεδειχέναι παρέξει καi (τη~) τών &.γvέ-
~ι.ων α Ιας (το) μέγε-&οc κ ' , " 'β ' 
ε ,.. ~ ' ' ~ ~' ~ι τ,η'\• υπερανα ασιν του τα πρεσβεία κάκείνου 

12 χονrο~. Ει γαρ και αυτη η φυσις έν άπάσαις d)), ο" - ) ' " ., 'ξ , , , 1. 1. υ μιχρως π .εον ομως 

Μη τα 'ις) t~ προσ~νtε: tαύ:η χαρίζεtαι· καi τούτου μcίρtυς Ίlμίν αύtΊ\ η τοϋ 
ιχαη 1. επωνυ μια ειεν δ ϋ.ν- Μ ' " ' c c ~ 

ι- δ - , ιχαηι, γαρ, ως οι εξηγηταl τών Ονομάτων 
D c ιασΜαφο~σι t;, ~ς ΘεΟς: εχει tην δΊlλωσιν, τοϋτ" Εστιν οί!tε ι:bς 8-εός τις και 
ως ιχαηλ ουδεις. 

,~Ανα~ράμω\εν τοιγαροϋν εlς την προλαβοϊiσαν ύπόσχεσιν, άνα ν σθ-έν-
18 τες την_ του ΔC:νιηλ π~οcι:ητεία~, δι, Ίlν ηlν του Μιχωlλ φαιδρουμέν~νηεϋρο~ 

μεν κλ~σι:. ~ευρο ~συν επε~ίtε μου, ffiς οίόν τε διό: βραχέων Εχ.ηθεμένου ti' ν 
~υ~τ~κη~' εκεινην δι:ηησιν. Δοτε νηφούσας τdς dκοdς καi σύνετε τί φηιiίν· «"Ε 1 

21 ω ιηλ η μην πεvi!ων τρείς έβδομάδας ι'Ιρτον ίlπιΟυμών , " , Υ, 
καΙ. οίνοc 0• • -"{)· • , JtlΚ εφαγον και κρεα 
~ ~ υκ εισηΛ εν εις το σtόμα μου, και ϋ.λειμμα ούκ Ίiλειψ(tμην:ι." Οϋtω 
ι αυμασ,tην προ~ftλΊlσας την διό: πάντων έγκράτειαν, οϋτω άτενΕς ένορ.ών τώ 

24 παντεφοοω Θεω δεδαχρ μ' - , , 
, ~ , _ • · υ ενφ τφ ομματι, δια tεταμένης νησtείαc όποία 

τι( ν ο ς) αξιουται tfiς &ντl τούτων αποκαλύψεως. << Καi η' ρ α φη , ,~' ~ _(\ 1 ς 
μούς ' "δ rτ ' ~ ' ' J σι, τους oφua 1.-

μου και ει ον, 'αι ιδου dνijρ ενδεδυμένος βαδδ'' " " ' ' ' 
27 καl " • , αϋωii ι'-, ο εσην ιερα σtολη 

.. η οσψυς περιεζωσμένη χρυσίφ cOφdtζ και τΟ σώμα αύτού (.δ~ 

1 πνεϋμα add. μ€ν Β 8 'Εβρ 1 Ι4 8 δε-] δ, Β , 
10- 11 καl.-ύπερανάβασιν] τοίί καi τffi , 'I ~ , η 9 ταδε που] τΟ: δήπου Β 

βασιν Β 12 Εχοντες Ε I εt' α . , ν αγγε .ων αξιας μεγέ-&ους καl τοϋ ηiν ύπερανά
τdς τάξεις, άλλ' Ομωc δχ, ο!) ,'γρο-vχαριζεττ~ι=διότι εt χαt ή ίδία φύσις (ύπάρzει) είς δλας 

, - ' :rτερισσοτερον (δηλ δ' 1' ' · 
χ~ριζεται εlς αύτην (τ1lν φύσιν) τΟ άνόηιαλον τΟ 'ν α ~-~ο cυ ,περι.σσοτερον), ,·~ τάξις 
νομενον. Τοϋτ' Εστιν η φύσις τ&ν , Α '} / , ~ η.φορικον, το διαφορον, το διακρι-
Ενα εξ αύτ&ν. 13 τ· , γγε "00

" η αυ~η, η τάξις δμως δύναται να διακρίνη 
" , α προσαντες Β 14 ή _ επων ' ] - , , " •ι 

μου] απασι μου Β· ένταiJθα &1, , - , , , , υμια της- επωνυμιας Β επεσ-8-έ 
, τι του ανοητου απασι ιιου η' δ Ί ' , , Χ , , 

σον μου· πιθαι•ώτερο1' ό'μως ~α, , ' " ', V1 α το να ει χε~· ο ρυσιππος ακου-
'1 ο•εται μοι το εnεσ{}ε μου Δ lO · 2- , , 

25 Δαν. 10,5 28 βαδδίν A{t <{) •. , , αν. ,z D \ -νος) οιn. Β 
σκεvάζοι•το -bπd τWν παJ.αιών ,','"'·,ε f!αικη σ~μα.ινο,υσα τΟ .λευκόν λίνον Εξ οδ r.α~ε· 

, , • τα ιερα αμφια των ιερεω1ι (β δ ' ' β , 
στερως δε καi, τιΧ τοϋ &οχ"ρiως κ , , , , _ , ρα υτερον εκ υσσου), μεταγενε-

, _. .α τα την ημεραν του εtιJ. υ 'Ε ' ~' ' 
δεομενα μετιΧ τοiί {}εοV παοουσ 'ζ , δ δ , '"' -ασμο · ν γει•ει <Ιε προσωπα συν-

" _ ια ονται εν ε vμ<να β δδ' L16' 'I ζ 9 , 
Δαν 10,·, '26 27, 'Ι; Δ 10 α ιν. ι.. ε. 2 κ εξ 10z-6· • ' ..._ ' ωφατ αν 5 - ' 'ζ· }. 'ξ , .. , . ' · · ' 
φθος χρυσός, r.αθαρΟς - . ' - ω φα .ε ις ε6ραικη = χρυσΟς κα/. μάJ.ιστα απε· 

φ.SΟν 
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{tαρσίς, ε'ίτουν τής καθαρότητος τοϋ Χριστοϋ μΊlνυμα και τΟ πρόσωπον αύtσϋ 
(&:;ή Ορασις άστραπής και οί όφbαλμοl αύτοϋ) &σεl λαμπάδες πυρός, οί 

3 βραχίονες αύτοϋ καl τα σκέλη &ς Ορασις χαλκοϋ στίλβοντος, (1l) φωνη τώ\' 
λόγων αί'ιτοϋ ώς φωνη Οχλου πολλού». Πάντοbεν άνυπόστατος τiiς Οπτασίας 

η έκπληξις καl μάλα είκόtως αύτΟν μεν καtΊlνεγκεν ε'ίς jτινα φόβον, τους δέ γε 

6 σUν αί'ιτψ πόρρω που φεύγειν ήνάγκαζεν. ~Αλλ~ έπειδη δια η)ν άψαμένην 

αϋτοίi χείρα Εξανέσtη τοϋ πtώματος και &νένηψε, τί παραχρήμα έπήγαγεν 

ό φανεlς dντιδέξιος. "Μο) φοβοϋ Δανιήλ, δτι &πο τής πρώτης ήμέρας, ής 

9 εδωκας την καρδίαν σου τοϋ συνιέναι καl. κακωiΗiναι Sναντι κυρίου τοϋ {}εοϋ 

σου, ήκούσ{}ησαν οί λόγοι σου. Και έγω ήλfl·ον έν τcf> λόγφ σου καl ό άρχων 

βασιλείας Περσών είσtήκει έξ έναντίας μου εLκοστην καl μίαν ημέραν. Κα'ι 

12 ίδοU Μιχαηλ εfς τών άρχόντων fιλ{}ε βοη{}ησαί μοι)). Τίς γούν ό τούτον 

έπαισχυνίtείς; Άλλ~ Ον -θ·εασάμενος Δανιηλ πρΟς αύτΟν δ:.τενίσαι οϋκ 'ίσχυσεV" 

δν -&εασάμενος εLς ιrfίν υπΟ τοίi φόβου κατέπεσεν. ΟUκοϊiν καl <η) έκ του 

15 πεφηνότος κατάπληξις έπl τΟν βοηθήσαντα τΟ πάν itαUμα με&ίστησιν- εUδηλον 

yΟ:.ρ δτι ηϊς toϊi μείζονος τΟ ελαττον Επικουρίας προσδέεται. 

Τί δΕ δ Εν τοίς έφεξfiς προφηtικΟς λόγος προσέ8ηκεν; «&ναγγελώ σοι 

18 τΟν έντεrαγμένον γραφfι δ:.ληi:tείας καΊ αUδεiς ό &ντεχόμενος μετ' έμοϋ περl 

τούτου, άλλ' ll Μιχαηλ δ ϋ.ρχων ύμών». Μή, μ1l τοίνυν παρέργως λάβηtε 

/--- μη δΕ τούτο τίϊ άκοfι. <<~Ο U.ρχων ύμών», φησί· tίνων; άλλ' Εκείνων, περl ών 

21 Cίδει Μ'ωϋσfiς λέγων· «καΙ. έyεν1l&η μερlς Κυρίου, λαΟς αύτοϋ Ίακώβ, σχοί

~ισμα ·κληρονομίας αύrοϋ 'Ισρα1!1λ>>. "Αρχων γοίiν δια τΟ ύπερέχον της &ξίας 
δ 1\1ιχωlλ καl της κατ~ έξαίρετον τοϋ ftεού μερίδος. Καl τοίς ϋ.λλοις μεν 

24 Ε-θνεσιν Ετεροι κηδεμόνες άπενεμή&ησαν· «Εσtησεν γό.ρ δρω Ε8-νών κατα 

άρι-&μον &γγέλων -θ-εού»· τφ σπέρματι (δf) πανtl τcf> τιμωμένφ γένει παρU 
{}εσU, τiρ εlς βασιλ1κΟν κληρον αίJτψ άφομοιοϋσ-θ-αί τι, I μόνος είκόtως 8δοξεν 

27 είναι πρΟς nlν κηδεμονίαν &ρμόδιος. 

Προσεπαγάγωμεν δ~ έντεϋθεν και έτέραν dπόδειξιν ού μικραν της Εν τφ 

dρχαγγέλφ δυνάμεως. 'Ίδωμεν τί φησl κα\ 'Ιούδας 'Ιακώβου, 'Ιούδας, δ ~κ 

1 &αρσlς Δαν. 16,6 J.έξις έ6ραϊκη σημαι;ιουσα r.ολύι:ιμον διαφα·ιιij λίθον, χρυσόί.ι
θοJ', μαργαρίτψι 2 (.ώς ή δρασις- αιJτοU) om. Β τό1' 6Τίr_οJι τοϋτον τt"'jς Γραφής 
Δαν. 10,6 περιεϊ:χεν &1•αμφι6όλως τΟ κείμε1'ΟJ' τοV Χρυσiππου· ή παράl.ειψις προi'jl.θε πιθα
νώτατα 81'εκα τοV δμοιιιτελεύτου: πρόσωπον σ.ύτοϋ -- όφ-8-αλμοl σ.ιJτοΟ· πιθανΟν δ8 συ1•
-έτω•ε τΟ δτι τΟ παρα?.ειφθ8ν χωρίον άντιστοιχεϊ' άκρι6Wς πρός l1•α στίχον τοiί χειρογράφου 

3 (ή) om. Β 5 αύτCη] αύτiιν Β Β Δαν, 10,12 9 σuνείναι Δαν. 10.12 ~ωκω-6ii
ναι] κα{)iliς Β· γράφω κ.ακωfiηναι &κολουΟώ,, τΟ κεiμε1ι01' τής &γ. Γραφijς 14 (ή) om. Β 

14-15 τΟ χωρίον τοiίω έννοητέον οVτω: λοιπόν κω_ ή εκ τοϋ δ:ποκαλυφ{)-έντος κατά-
πληξις (έγένετο)· άποδίδει δΕ εtς τόν βοη{)ήnα\'tα τΟ δλον {)-αϋμα 15 εύ δηλον Β 

17 τί.} τίς Β προστέfiηκεν Β 17-19 Δαν. 10,21 20 τούtmν ε'χει τΟ κείμενον 
τifς Γραφής lκδ. Jager 21 Δευτ. 32.9 22 περιέχον Β 24- 25 Δευτ. 32,8 

26- 27 ή σειρCι. τών λέξεων καθιστij δύσκολον την 81ιγοιαν τoii χωρlου τούτου· iγW 
Ξ1'νοW οϋ~ω την σειράΨ: τφ σ;τέρματ~ τψ τιμωμέ,•q;ι παντi. γέ\'Ει παρt't i3εοϋ, τφ είς βασι
λικόν κληρον αύtψ άφομοιοϋσ&αί τι, μόνος άρμόδιος πρΟ.; την κηδεμονίαν εiκότως εδοξεν 
εtναι. 28 προσαπcι.γάγωμεν Β 29 ίδωμεν} q:δωμεν Β 

φ. 81 r 

φ. sιυ 
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~ών .καταξι,ωftέντ~ν κλη~ναι καΙ. dδελφών άδελφΟς τοϋ διd τΟ βρότειον 
:λ~μεν,ου γενος e,και ~υγγενε~α; μεταλαβείν, τί λέγει καl oUroς «Μιχωlλ, φησίν, 

3 ο αρχαγγελος, οτε τφ διαβολφ διακρινόμενος περl Μωϋσέως διε),έγετο». Καl 
ταύτα φησι'ν ου' ε~<t ~ ' ~ ' ~λ)~ " ' ' ', , , κ ς οικειας εννοιας, α , απο γραμματων &ρχαιοτ:έρων τfιν 
χορηγιαν λαβων. 

~Ημείς δΕ ;οίνυν την :οϋ ύμνουμένου πάλιν Uπεροχήν, εκ τiϊς τοϋ dνταγω
ν;στου ,δυv~ασrειC:ς κ~τ;tνοη<:ωμεν. :Αναμνησftώμεν τοίvυν ποίαν ό ~Ιεζεκιfιλ 
tη~ πρ;ν ,εκ':,εσε,ιν ~ξ~αν" τ~ διαβολφ .προσεμαρτύρησε, μάλλον δΕ αϋτΟς ό 

9 ftεο:ν δ~, αυτ?υ; «-Αφ. ή~ ημ~ρας, ~ησί'> Εκτι~ά σε μετ~ τών Χ;ρουβίμ, τέθηκά 
σε ,ε ορ,ει _ αγιcp μο~ εγενη?ης, ,εν μεσφ λιftων πυρινων». ΑναμνησΗώμεν 
ποιαν α~τφ _κα~ Παυλος μετα το εκπεσείν τυραννίδα προέγραψε· «τοϋ U.ρχΩ'ν-

12 τος, φησ~. της εξουσίας τού dέρος». CΟράτε τοίνυν εξ άμφοτέρων πόσον τοϋ 
ΠΟVΊ]ροϊi τΟ κράτο ~ ' ' - ~ξ ' - " .Q. " 

6 

· ς, επει και της ε ουσιας της ανωυεν εκπεσΟΟν δια τ1)ν αυτσϋ 

~ακίαν,. τη~ 'ίσην ω~αύ;ωςc δύν;χμιν εν τft τής πονηρίας μεταβάλλει γνώμη, 
15 ωστε ουκ αλλου ηνος ην η προς τηλικοϋτον &.ντίστασι.c: η τοϋ κατα πάντων 

πρωτεύοντος τών ουρανίων δυνάμεων. Δεϋρο τοιγαροϋν- κατ α τη' ν tη-'" λέξεοy 
; ' " , ~ ~ 

πρωτεμφασιν την ισrοριαν διασκεψώμε-&α. 

«ΤΟ σώμα τοϊί Μωϋσέως, φησίv, &.ντl νιχητηρίου προέκειτο;. Ποία γοϊiν 
ιΧρα καi παρ~ αύrοίi κρίσις έγένετο, τί μΕν δ διάβολος f!.λεγε, τί δΕ Ι ό άρχάγ
γελος dντεφ-θέγγετο; 'Έλεγεν ό διάβολος, ώς είκός «ΕμΟν εlναι προσtlκει τ~ϋτο 

21 τ? λ~φυρ~ν· Εχει τι ~αl,. α~τΟ τ~ν συμβόλων τώ~ παρ~ εμοί· φέρει καl τούτο 
την εκ του δισταγμου ουληv. Διεστειλε καl τα τούτου χ&ίλη λόνο" εξ &.πιστίας 
προΥών, παρακοης καl αύτφ Εγεγόνει λόγος, εξ ιLν "αvενδοιdσ~ως Ελάλησε· 

24 μ~ρτυρεί τΟ, τfl,ς &ν~ιλογία~ ~δωρ: μ1Ί κα~·αρεύειν αυτΟν tιfJ Εκ tΊiς άμαρτίας 
ρυπφ. _ Παρα_ την πετραν εκεινην διεσαλευ-θη Μwϋσfjς καl του ηlν γην κλη
ρ?νομησ,αι της πρσεπαγγελίας οUκ Ετυχεν. "Αλλ" εγω την ψυχ1)ν &φίημι δια 

27 το_ itε~σοφου r·ετε~χηχένα~ φρον1lσεως, &ρκοϋμαι δΕ τίj εν αUτψ συλαγωγίq; 
του, σωματ~ς; αρ~ο~μα~ το_υ π~ραδούν~ι καl το~το τfl τοϋ ~1ανάτου διαφ&ορq:· 
δεχ~σ/}ω το εξ αυtης η γη και μηδεμιαν λοιπον ελπιζέτω αναβιώσεως προς-

30 ~οκ~αν. » Τ?ιαϋτα ;οϋ πον:Jρού διεξιόντος, όποίαις άντιλογίαις εχεφρόνως 
αντεφησεν ο πρωταγγελος ακουε· «ουκ Εστι σοι μερίς, σUτε κλήρος Εν τοίς 
δικαί?ις, διάβολ~. Τούτ~ν καl ο,ί μώλ~,πες τφ τfjς μετανοίας ταχυφαρμάκφ 

33 καθ-αιρονται, τουτων και τελευτωντων εχει τι πλέον τών Cf.λλών τα σώματα· 
ου γαρ ό 11άνατος αυτοUς κατέχει, &λλCt πρΟς νεκρΟν fiξουσι τΏ &.vάγκη τfjς 

18 

1- 2 τοϋ- έλομένου· ένταVθα f:jψoεl τΟν J. Χ., δηλαδr; του έκ?.έξανrος αvτον JJ; 
πρΟς τήν δ.νθρωπίιιην φύσι1• να συμuετάσχ11 ,η-- συγγενείας. 2 3 'Ι 'δ 9 β Δ 3 ~ 6 ' · ~ - ου . πρ . ευτ, 

4,,..0- , ~αν. }0, 13-21, 12,r',Ζαχαρ. 3,2, Πέτρ. 2,Ir 6 ύπεροχfινJ 1Jπ0 άρχ1)ν Β 
9 εχ.τισα σε] εκτισται Β 11 εκπεσεϊν Β 9-12 'Ιεζ 2814 Έφεσ 2 2 15 1· ' 

Β , · ' · , τη .ικοu-
του 18 -, 31 Δευτ. 34,4. Ενταϋθα φαίνεται δτι ό Χρύσιππος lχει πρΟ δφθαl.μώι• παρά.-
δοσί,, τινα π~ρι του &ρχ. Μιχc.ηλ l'σ~ς οiιχi ό.σχετον πρΟς τΟ iιπΟ τ~υ Sclιάfeι· (Handbuch 
der Malereι vorn berge Athos, Tner 1855) &ναγραφόμενον τρίτ01, θαυμα. 'Ο Μ ε'π -

' δ ·β ' ' , 1 · . ιτιμων 
το" ~α ~'~~ν μη εισε -~είν εις τΟ,?ώμα του ~~ωϋσέως. Πρβ. Byz. Zeitschr. τόμ. 9 σελ. 385. 

~ κε .... l!ρβ. Γ~ν. 17,4 ,κει;. 26 της προεπαγγελίας] την προεπαγγελίαν Β 
34 προς νεκρον =να καταντησu νεκρός ! fίξωσι Β 

φ. 82r 
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φύσεωc:, ή τfίς ζωης δμως κοινωνία καl έν τ(ρ ~δη συμπαρέσται. zυ τοιγα
οούν ~Αβραάμ τε καl ~ΙσαΟ:κ καl "Ιακώβ· ζώσι καl άπαντες κατ' Εκείνους 

3 dιαρεστήσαντες τψ Θεό) καl δταν ύπΕρ αlιτοUς ύπομέη] ό {}άνατος, δι' αUταUς 
μέλλων καl τούτων ύφίστασ-θ·αι, τΟν καρπΟν δλης της ζωής σUν τό,? δεσπότη 
τρυγήσουσι καl ό πρωτότοκος εκ τών τάφων γενόμενος, πρώτοις δη τοίς παρα-

6 χρfίμα φιλοτιμΊlσει ι τi]ν Εκ τοϋ τάφου προέλευσιν». 
"Αλλα τοιαϋτα μΕν ήμίν 1l τfjς ίστορίας λέ~ις έννοεί.ν δίδωσι. Φέρε δη καΙ. 

έπl -8-εωρίαν τινd. τΟν λόγον παρεξαγάγωμεν. <Όταν γό.ρ περl τοϋ Μωϋσέως 
9 &κούσηc. σώματος εν τό) νόμφ, γραφfl νόμιζέ σοι χαραχτηρίζεσθαι τΟν δλον 

'Ισρωlλίτην λαΟν καl περl αVτοϋ γεγονέναι η)ν dμφισβ1lτησιν τοϋ διαβόλου 
πρΟς τΟν &ρχάγγελον. ΕύρΟJν γQρ τΟ Ε-θνος πονηρώς νενεκρωμένον τfl κατα-

12 στάσει τfl Εκ {}εοϋ, Εσπευδεv UπΟ την τυραννίδα τη,, έαυτοϋ λαβείν. Άλλ' ουκ 
έπέτρεψεν, οUκ ένέδωκεν ό ύπερασπιστΊ)ς Εκείνος, εκ δΕ τών τυράννου χειρών 
αUτΟν συμμαχήσας έξ1lρπασεν. Πλην μΕν τότε συμμαχ1lσας &.φείλετο· αVτοl δΕ 

15 καtl? έαυτών αlωνίαν αίχμαλωσίαν Επήγαγαν· αδτοl μετα πολλών παρανομιών 
καl τψ προφητικψ λύ{}ρcρ ούδΕ κυριοκτονίαν ποιήσαι παρι1τήσαντο. Ποίαι 
μΕν οίίν δυνάμεις Uλλαι καl ύψηλότεραι παρό. {}εψ, μάλλον (δΕ) πολU τιμιώ· 

18 τεραι καl δfjλοι τφ πάντων δεσπότη καl ποιητ'Π καταφαίνο\ιται; Πλην 
dλλ~ είκάζειν Εξεστιν δτι κα11άπερ τών βασιλέων τών ΕπΊ. γfίς ουχ ύπερβαίνει 
t1)ν tών &ρχισtραηlγων τιμην οϋδείς, Ο'ίJtω καl εν τοίς άοράτοις έκείνοις 

,.21. {}είοις πράyμασι., τΟ δια πάντων προέχειν ό Μιχαηλ Ελαχε καl εξ αϋτης, ώς 
_-· πρΌείπον, της τάξεως. ~ΕννοΊlσωμεν γάρ, έννοΊlσωμεν, εί τα Χερουβlμ {}ρόνος 

είσl του. -Βεοϊi, τΟ: Σεραφlμ τψ itρόνφ περιεσηlκεσαν, πάσης δΕ στρατιάς άσω-
24 μάτ.ων, πάσης δυνάμεως, πάσης διακοσμ1lσεως αύτών ούτος Ταξίαρχος. 

Κα 'ι τί δε τ πλέον λέγειν; <Ότι δΕ καl αϋτΟν τοϋ 1)μετέρου γένους τΟν λυτρω
την εν τοίς οίκείοις ό Μιχαi]λ χαρακτηρίζει μηνύμασι1 πάλαιπρομαρτυρεί καl 

27 ]σούς ό τοϋ Ναυη. ((~Αρχιστράτηγος, &σπερ Εψθην είπών, τών ουρανίων τα

γμά!ων ό Μιχαήλ». Άρχιστρά]τηγον καl αϋτΟν τΟν λυτρωτην τοU βροτείου 
γένους ή προρρη-ttείσα βίβλος &νόμασε. ΑυτΟν γάρ, δν οϋτως ώνόμασε, δια 

ΒΟ .τών Εφεξής Ονομάζει καl Κύριον· Εχεις καl τΟ μακαριώτατον σεμνολόγημα. 
"'Ω τών &.γγέλων καl &ρχαγγέλων κα&ηγητι:Χ καl πέρας! σο\. μόνφ, σοl 

δέδεικται τΟ τών άπάντων 11ειότατον τίj άπ~ aυτοϋ σφραγίδι του καl τών 
33 ανω καl των κάτω δεσπόζειν αυ3εντίαν κατέχοντος, τού μονογενούς τοϋ {}εοϋ 

καl πατρΌς παιδΟς κα'ι πάντων δημιουργού κα'ι τ<{) νοητψ φωτl τΟν κόσμον 
Ολον αυγάσαντος, (δς) τfi είς ήμάς καταβάσει την ι'Jπερουράνιον &.νάβασιν 

36 έδωρήσατο 1)μίν. ΑΥτifι ή δόξα είς τοUς αίώνας, άμήν. 
Α. ΣΙΓΑΛΑΣ 

1 συμπάρεσται Β 2 κατ' έκείνους δ.11τi (οί) κατ' έκείνους τΟ χωρίο11 φαίιιεται τετα
ραγμέ,ιον· l'σως δύιιαται νά ε,ινοηθfί σi;τω: καt Οταν ύπΕρ αύτοUς {τΟν Άβρ. Ίσ. κλπ.) ύπο
μένΌ δ fl'άνατος, δι' αύτοiις (=χάριν αύτών τών Άβρ. Ίο. κλπ.) μέλλων ύφίστασ&αι καi 
τούτων ·(μέλλων νιi άνέχεται καl τούτων τών κατ' έκείνους εύαρεστησάντων τψ -&ει'ρ), τό'' 
καρπόν κλπ. 3 ό] ή Β 5 τρυγήσωσι Β I τοίς άντί τούτοις 6 φιλοτιμήσει] φιλοτιμf]
σαι Β 14 συμμαχήσας τδ αVτδ rιp πολεμήσας έναντίον του 17 (δε) om. Β 27 •Ιησ. Ν. 
5, 14 καl 16 31 σοί 1 ] οϋ Β 31.36 τδ χωρίοΙ' τοiίτο ιδς παραδlδει τΟ χ/φον εlναι 
δvσνόητον, tiνευ δέ μετα6ολών &κατανόητον 32 δέδεικται Β· μήπως δέδοται; 33 κατέ
χοντα Β 35 ωJγάσαντα Β Ι (δς) orn. Β Ι διd η)ν ύπερουράνιον Β 

φ. 82υ 

φ.S3r 



Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΜΟΘΩΝ 

ΚΑΙ 

Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΓΚΙΑΦΑΡ-ΕΛ-ΤΑΓΙΑΡ 

Τον gβδομο χρόνο της Έγίρας, στα 629 μ. Χ. δηλαδή, ό Προφήτης 

Μωάμε{} είχε σχεδΟν έvτελώς συμπληρώσει την ένοποίηση Ολων τών δ.λλοτε 

χωρισμένων 'Αραβικών φυλιον. 

Προφήτης τών Μουσουλμάνων, νομοitέτης κι έi!νάρχης τών Άράβων, 

είχεν Οργανώσει, μΕ κέντρο τη Μεδίνα, κράτος σημαντικό, Οπου τΟ κα8ετl 

φαινόταν νd. καλολειτουργοϋσε στη διοίκηση, στη δικαιοσύνη καl σρ)ν κοι

νωνικΊl τάξη. 

Τα οίκογομικα του νέου κράτους fιταν Επίσης &ν-&ηρά. Οί φόροι είσ

πράττονταν κανονικd κι Επιτυχημένες ΕπιδρομΕς κατd. τών Ολίγων &νυπ6τα
κτων &κόμη φυλών τής ~Αραβίας Ενίσχυαν κά-&ε τόσο τΟ κοινοrικΟ ταμείο. 

'Εκείνη τijν έποχij για πρώτη φορα φαίνεται νa f'ννή&ηκε σκέψη στa 

συμβούλια του Προφήτη καl τών κυριώτερων ύπαρχηγών του, γιd Εκστρα

τεία fξω άπ~ τα σύνορα της Άραβικής πατρίδας κατα ΕfJ·νους ξένου, εστω 

κι Ciν δ στρατΟς τοϋ Ε8νους αύτοϋ, με τΟν Οποίον .a,α Επρεπε να μετρη\Jοϋν 

οί άπραγοι πολεμιστες τών Μουσουλμάνων, μπορούσε vd είναι δυνατώτερος 
καl πιΟ καλα &ργανωμένος άπ~ αύτούς. 

Οι λόγοι, που ύπαγόρευσαν τότε τη σκέψη αύτη στΟν Προφήτη καl τοUς 

συμβούλους του, δΕν είναι δυνατΟ να κα\Jοριστοϋν dκριβώς σ1lμερα. 

Ε'ίτε γύρεψε ό Προφ1lτης μΕ τούτο ν_' dποκαταστήση τΟ στρατιωτικΟ 

γόητρο τών 'Αράβων, ποU είχε κάπως κλονιστfί ϋστερα &πΟ μια &ποτυχη

μένη εκστρατεία τών Μουσουλμάνων κατ δ. τοϋ Dhat- Atlah τi>ν 'Ιούλιο τοϋ 

629, ε'ίτε ψ&όνησε τlς πλούσιες καl καρπερΕς γειτογικΕς ΠερσικΕς καΙ. Βuζαν

τινf:ς Επαρχίες κι Επι3ύμησε για τους πιστούς του τα χρήσιμα κι Ciφ\Jονα 

προ'ίόντα τους, ε'ίτε ζήλεψε τd εκτακτα σπα\Jια τής Μπέλκας (κεντρικfjς Συρίας 

καl cy περιορδανίας) τdξ ακουστα « μασραφί'ία )) 1, που ήταν τόσο σπάνια στη 
Μεδίνα κι dπ~ τd Οποία Ελπιζε vd πλιατσικολο)•η' πη &οκετά νια νCι δπλί~η 

~tι ... ι ι ~ 

σοβαρώτερα τΟ στρατό του, ε'ίτε άπλούστατα για λαφυραγωγία (ι-azia). ΤΟ 

βέβαιο είναι, δτι δ Προφήτης άποφάσισε, τΟ καλοκαίρι τού 629, να στείλη 

J Ηλέπε: Μ. J. de Goeje: Memoires d'histoire et de Geographie Orientale: 
Νο 2, Memoires sur la conquete de la Syrie, σελ. 5. 
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στ ατΟ κατα τής CΥπεριορδανίας καΙ. να προσβάλl), με σημα\ιτικες δυνάμεις 
ρ ' '~ , ~- ' 

τους άχρίτες τοϋ Βυζαντινού κρατους, στις- απομονωμενες εκεινες και μακρυ-

νες Επαρχίες. 
Μπορεί κανεlς να ιJπο-{Jέστι Επίσης, δτι δ Προφήτης -θέλησε νii δοκι-

άσΌ με την εκστρατεία αύτη τη δύναμη τfjς διδαχής του καΙ. η)ν άφοσίωση 
~ών ·Οπαδών του στην πίστη τους. Θέλησε 'ίσως ν' ά:Vτιληψθfl κι ό 'ίδιος, 
τώρα που τΟ Εργο του ε'ίχε σχεδΌν έντελώς συμπληρωθ1\ ώς ποϋ μποροϋσε 
να φ{}·άσn ή αύτο&υσία τών πιστών καl τί Επρεπε να προσμένυ, τΟ Ε-θνος 
τών , Αράβων &π' τσuς μαχητές του στο μέλλον, σκέψη λογιΚll και προβλε
πτική, Ciνποτε ot διάδοχοί του στοχάζονταν νd. βγούν Εξω άπ" τα φυσικα 
σύνορα τfις Χερσονήσου καl να καταπιαστούν ριψοκίνδυνες Εκστρατείες καl 
κατακτήσεις. 

Σπρώχνοντας τοUς πολεμιστες τής νέας πίστ:ης κατ:α παλαίμαχου φημι-
σμένου καl καλοωργανωμένου στρατού, μποροϊiσε ό Ε·&νάρχης τών Μουσουλ
μάνων ν" &ντιληφ"θfl τί ε'ίδους ενfiουσιασμΟς φώλιαζε στα στήfiια τών πιστών 
κι ώς που βαστοϋσε ή &φοσίωσίς τους στii νέα lδu.νικά, που τοUς ε'ίχε ποτίσει 

' ' ) ' ό βρσντερος προφητικος του ,ογος. 

«Οπως κι li.v εlναι, το φiJινόπωρο τοϋ 629, βρέi1ηκε μαζεμένος στη 
'δδ) 'Μ λ' ι<' ' Μεδίνα στρατΟς άπΩ τρείς χιλια ες ια ~.εχτους ουσου μανους, ετοιμος να 

r- ξεκ'ιν1lσυ μ" &.ντικειμενικΟ σκοπΟ την καταπολέμηση τών Βυζαντινiδν &κρι
τικών φρουρών τής cy περιορδανίας. 
. ~a 'ΠροφΊlτης κι ot ύπαρχηγοί του με lδιαίτερη επιμέλεια φρόντισαν 
να Εξοπλίσουν τα διαλεχτα. εκείνα πρωτοπαλλήκαρα τού "Ισλάμ, γιατl ήταν 
1
1 πρώτη φοριJ. τότε Ο που οί "Αραβες -θ·' αντιμετώπιζαν στρατΟ καλοωργανω
μένο, άρματωμένο με δπλα φοβερα καΙ. ξακουστΟ στΟν κόσμο για τα λαμπρΟ. 
1lρω:ίκά του κατορ-θώματα. 

Φεύγοντας για πόλεμο, τόσο μακρια άπ" τΙς βάσεις τους, πήγαιναν οί. 
Μουσουλμάνοι να ριχτοϋν στΟ φοβερΟ Ciγνωστο, κι Ολοι τους βαf't-ιCt &.ντι
λαμβάνονταν τ1'ι σοβαρότητα τοϋ τολμηρού έκείνου Επιχειρήματος. 

Γι~ αlnO κι ό στρατΟς ΕκεLνος, ποV μΕ τόση στοργ1l κι Επιμέλεια είχεν 
δργανωftη άπ' τοUς &ρχηγούς, γέμιζε ύπερηφάνεια τα στή&ια τών ΙV[ουσουλ
μάνων, που ποτέ τους δεν είχαν μεταδεί τόσους :πολλους δικούς τους πολεμι
στές, συγκεντρωμένους, πάνοπλους, έτοιμους για ·δράση σοβαρή. 
- Τρείς χιλιάδες τους 1ji1ελε ό Προφήτης, κα\ σ' ολους ό &ριiJμος α~τος 
φαινόταν υπερβολικός, σαν καΙ. μόνο τόσοι να ηταν ύπεραρκετοί, . γιΟ: να 
ΕξασφαλιστΏ περίλαμπρη νίκη Εναντίον δποωυδ1lποτε έχ\Jροίί. 

Σ.τη φωνη τού Προφήτη που καλοίiσε τοUς πιστοUς «στα δπλα>> πρό
{}υμα είχαν Ελ&ει oL "'Αραβες άπΟ τα πέρατα τfίς Χερσονήσου, καl με προσοχη 

J Τ a b a τ ί: Chronique, μετ. Zotenberg Τόμος ΠΙ, σελ. 117. 
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ε'ναν- Εναν τοUς διάλεγαν ο 'Ι. άρχηγοl καi φρόντιζαν νd. τοUς Οπλίσουν Οσο 
μποροϋσαν καλύτερα. 

Ό Μωάμεiί ό Υδιος d'>ν6μασε dρχηγο τής εκσrραrείας τον ψυχογυι6 του 
Ζέ'ίδ- μπi.ν- Χαρίiία. ' 

Το φ1ίιν6πωρο λοιπον του 629 δλα εlχαν έτοιμαστfj για το τ6λμημα 
καl μόνο ή άφορμη Ελειπε, για να δικαιολογηι'tf] όπωσδήποτε ό πόλεμος, δταν 
ή λ&ε ε'ίδηση στη Μεδίνα, Ο τι κάποιος μαντατοφόρος τοϋ Προφήτη, ποiι είχε 
φ_ύγει ,'δω και μfjνες μi. γράμμα τοϋ Μωάμε& για το φύλαρχο Γασσανίδ~ 
της Βοσρας, ε!χε δολοφονη&η ση)ν 'Υ περιορδανία. 1 

~a φόνος tOίJ μαντατοφόρου αύτοίj στά-&ηκε ή άφορμ1Ί tΟϋ ΠQ/1έμου Κα\. 
με πρό,φαση :ην τιμωρ~α τοϋ fγκλήματος διατάχτηκε ό στρατΟς νd. ξεκιν~σn. 
, , ~ο Σε~τεμβριο του 629, μ' δπικεφαλfjς τον cδιο rον Προφήτη, βγijκαν 
απ τη Μεδινα όί διαλεχτοl Εκείνοι γεμάτοι Εν-&ουσιασμΟ καl πίστη. 

co Μωάμε-& τοVς συνώδεuσε ώς Ε.να ·διάστημα Sξω άπ' τd. τείχη τfjς 
πόλ~ως. ~Εκεί στd{}ηκε και τοlις 8βγαλε λόγο συστήνοντας καρτερία, πίστη 
κι αυτοΟυσία, σύμφωνα μf. τlς μεγάλες προσrαγsς τijς διδαχijς του. 2 

Τ6τε παράδοσε στο Ζέ'ίδ rijν aσπρη σημαία τών πιστών κα\ διάταξε να 
την ύπερασπιστοίiν Ολοι τους ώς τ·1)ν τελευταία tους πνοή, πρόσ{tεσε δε Οτι 
"' ' c " , , I 

αν τυχον ο αρχηγος- σημαιοφορος Ζέϊδ σκοτωιJij, τijν aρχηγία ν' dναλάβτι 
ό Γκιάφαρ- εμπν- "Αμποίί- Ταλίμπ, ό άδελφΟς τοϋ "'Αλι, ό πρώτος του έξά~ 
~ελφος, , κι ι'iν π'άλι σκοτ~ιJii κι α~tός, &ρχηγος - σημαι~όρος να γίντι ό 
Αμπνταλλα· μπεν- Ραουαχα, 3 χωρlς ν" dντιλογήσυ κανlι"ς, κι Ολοι μΕ μια 
πίστη, κι δναν πό{}ο να χτυπη-&οϋν για τη δόξα τοϋ ~Αλλάχ. 

",Ετ?ι δυναμωμένος μf. την ε~χη τοϋ 'ίδιου τοϋ Προφ1jτη προχώρησε ό 
στρατος εκείνος τών Μουσουλμάνων πρΟς τ" Ciγνωστα γραφτα τής μοίρας του. 

ΆντικειμενικΟς σκοπΟς της Εκστρατείας, Οπως εϊδαμε, ~ταν ή αίφνιδια
στικη προσβολij τών άκριτικών φρουρών τοϋ Βυζανrινου κράτους στijv 
Ύ περιορδανία. 

" ~ Φαίνεται δτι σι Μουσουλμάνοι εlχαν πληροφορη{Ηj, Οτι πολλοi dπ" τους 
~ντ?πιους είδωλολάτρες άκρίτες τών Βυζαντινών {}α έώρταζαν την έποχην 
εκεινη κάποια τοπικη "Ε{}νική τους έορτ1), κι δτι χωρiς άλλο ίtά είχε κάπως 
χαλαρω{Η'j μΕ τοϋτο η κοπιαστικ1l στρατιωτική τους ύπηρεσία στα σύνορα. 4_ 

---------------
1 

WB.kidi: Magh8.zi, μετ. Wellhausen, σελ. 309. 

: La ma i.r e s s e- D uj a rri c: Vie de Mahoιnet d'apres la tradition. Τόμ. ΙΙ, σ.179. 
Tabarι: Chι·onique, μετάφρ. Zotenberg Τόμος ΙΙΙ, σελ. 117. 

~ Θ ε ο φ άνου ς: Χρονογραφία, 8κδ. Βόννη ς, σελ. 515. «Θέλοντες Επιρρίψαι κατΟ. 
τών ·~ρά?~ν τfι ήμ~ρ~,τής ε!δωλο&uσίας αύ:ών». το ε~δωλο, γιό. τό όποίο έτοίμαζαν 
γιορτες οι Αρσ.βες ακριτες των Βυζαντινών τοτε, εΙναι, κατd πάσαν πι{)-αvότητα ό t!-εΟς 
Όκαίσιρ. Περί αύτοU βλέπε: Ch. Clermont-Ganneau: Recueiι d'Arc~eologie 
Orientale Τόμ. ΙΙ, σελ. 247. 
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Λογαριάζοντας να έπιτε-&οϋν ξαφνικα εναντίον στρατοϋ, που πιότερο τό 

νοίi του 1Jα είχε σε πανηγύρια καl γιορτfς παρα σε καρτέρι, προχώρησαν 

&αρραλέα οι Μουσουλμάνοι προς βορρiiν και σύνtαμα διαβΊϊκαν την Ι'ρημο, 

dπ' τi) ΜεδCνα ώ; τ\ς aκρες τfjς Μπέλκας. 

~Εντούτοις κάποιος "Αραψ Κορασινός, όνομαζόμενος Κουταβι'iς, 1 πρό

δοσε τα σχέδια τών :Μουσουλμάνων κι ήλΘε στfιν CΥπεριορδανία κα\ είδο

ποίησε τΟ Θεόδωρο τΟ Βικάρω, τΟν άνώτερο &.ρχηγΟ τοϋ Βυζιιντινοϋ στρατοϋ 

τών συνόρων, περ'ι της πορείας τών Μουσουλμάνων, Εκfl-έτοντας συγχρόνως 

καt τα σχέδιά τους. 

co Θεόδωρος ό Βικάριος, που λαμπρCχ κατάλαβε πόσο τΟ πράγμα ήταν 
σοβαρό, διάταξε να παύσουν dμέσως τU. πανηγύρια καΙ. οί γιορτΕς κα'ι συγ

κέντρωσε βιαστικα όλους τοlις στρατιώτες που φρουροϋσαν την Ερημο 2 

πά·νοπλους κι έτοιμασμένους, περιμένοντας τΟ φθάσιμο τών J\ιlουσουλμάνων. 

Οι • Αραβες έπιτέλους Ιiιr~ασαν σrο Μ σαν- 'ίσως το σημερινο Μααν 

τ1iς cyπεριορδανίας, 3 -άλλ' Εκεί μ" άπογοήτευση άκοϋσαν, Οτι δΕν -&·α εϋρι

σκαν άπροετοίμαστους, δ πως τΟ έλπίζαν, τοlις Βυζαντινούς, άλλ ~ δτι τΟ Εναν

τίον CLπειρος χριστιανικΟς στρατΟς τοlις περίμενε να τους κτυπήση κάπου έκεί 

κοντά, σΕ μιd άπ" τlς πεδιάδες τής Μπέλκας. 

Οί πρόσκοποι τών Μουσουλμάνων λέγαν μάλιστα, δτι ό στρατΟς τ&ν 

Βυζαντινών ήταν άτέλειωτος, 'ίσως πάνω &πΟ 8κατ0 χιλιάδες Uνδρες, κι Οτι 
"Ο'ίδιος δ Θε6δωρος ό Βικάριος είχε μπεί έπικεφαλfjς τοϋ φοβεροϋ έκείνου 

φοσσάτου τών Χριστιανών. 
"Ό uπερβολικος και πρωτάκουσtας για τους 'Άραβας dρι&μος εκείνος 

τών έκατΟ χιλιάδων δπλων τους κατατάραξε. 

Τέτοιο πλη-&ος στρατού ποτΕ δΕν τΟ εlχε βάλει δ νοϋς tους, καl τότε, 

για πρώτη φορά, τους φάνηκε μηδαμινΟς οκαL τιποτένιος ό δικός τους ό 
στρατΟς- μΕ τοlις τρείς χιλιάδες διαλεχτούς, για τΟν όποίο τόσην αίσ,1·άνον

ταν, ώς τη στιγμΊ1ν Εκείνη, υπερηφάνεια. 

Στο σrρατιωτικο συμβούλιο, που συγκροtΊjltηκε dμέσως στο Μοιiν μεταξ\J 

τών Μουσουλμάνων, πολλοl άπ" τους πισταUς κατατρομαγμένοι πρότειναν 

να έγκαταλειφttίi τΟ ταχύtερο τΟ παράτολμο Εκείνο σχέδιο τής έπιΒέσεως καΙ. 

νd γυρίσουν μιd cDρα dρχίτερα Ολοι τους πίσω σnl Μεδί·vα. 'ΆΊJ.οι πάλι 

πρότειναν να μfιν προχωρήσουν βορειότερα καl να στα{}οϋν έκεί στΟ Μοάν, 

περιμένοντας Ενισχύσεις &πΟ η) Μεδίνα, όπου άμέσως επρεπε να σταλύ 

μή.Υυμα που να εtδοποιfι γιd τΟν κίνδυνο καl την όλοφάνερη ανεπάρκεια τοϋ 
όλιγάρι&μου στρατού τους. 

1 Θεοφάνους: Χρονογραφία, έκδ. Βόννης, σελ. 515. cMα{)-cbν δε τοϋτο ό Βικά

ριος παρά τινος Κορασινοϋ Κουταβd λεγομένου,.. 

t Θεοφάνους: Χρονογραφία, έκδ. Βόννης, σελ. 515. 
8 Tabari: Chroniqne, μετ:. Zotenberg Τόμ. ΠΙ, οελ.117. 
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Οί περισσότεροι φαίνονταν φοβισμένοι κι d.ναποφάσιστοι. Μόνος ό' 
Άμπντάλλα- μπεν- Ραουάχα τολμηρα καl ftαρραλέα Όποστήριξε την <'iμεοη 
προέλαση τών πιστών. ΜΕ φλοyερα λόγια προσπάfiησε να δόση -&άρρος στοiις 
φοβισμένους καi νd έν3ουσιάση τοUς έπιφυλακτικούς. ~Επικαλέστηκε τα λόγια 
τοϋ Προφήτη, την εiJλογία τοϋ 'Αλλάχ, τlς άποκαλύψεις τοϋ 'Ιεροϋ Βιβλίου 
κα,ί; :ρ~τώντας, τη': dσπρη ~η μαία, που τοUς είχε έμπιστευ&η δ Μωάμε3, 
τους εξωρχισε να μη φοβη{}ουν τίποτα, γιατl 'i) &α νικο-ϋσαν κι 11 δόξα τους 
τότε ftα fιταν λαμπρή, η {}ι1 νικοίiνταν καl τότες νεκροl στη γη πάνω {tcX 
π1lγαιναν 'ίσια στΟν οlιρανΟ να κα-&ίασυν στΟν Παράδεισο, που εlχεν ύπο
σχεftij δ Προφήτης στους μάρτυρας τijς πίστεως. "Ωστε μόνο ευτυχία είχε 
γι~ αύτοUς 1'1 έδcΟ κάτω ση) γη η ~κεί πάνω στΟν ούρανό. 1 

c , ΜΕ ηl δύναμη τού λόγου του καl με την dσβεστη φωτι& τfjς πίστης του 
ο ~μπντάλλα παρέσυρε καl τοUς πιΟ δειλους καl τους πιΟ αναποφάσιστους, 
κι ολοι μαζi τότε συνταχΒfίκαν μΕ τη γνώμη του κι dποφάσισαν vd πιiνε 
άμέσως εμπρος προς η) δόξα η προς τον έκλεχτο ftάνατο που χαρίζει την 
ά&ανασία. ι 

ΤΙ μάχη δό{}ηκε ση\ν πεδιάδα τών Moftώv, κι Ciγρια χτυπψ'rηκαν έκεί 
κι o't δύο στρατοί. 2 ' 

, Οί,"Αρ,αβες πολέμησαν μ' αiJτοftυσία καl 1jρω"ίσμό. Χωρ!ς πείρα δμως 
και χωρις συστημα πολεμικΌ δΕν μπόρεσαν ν' άντιστα{}οί'J'\ι σηlν πειΒαρχία, 
τη συνοχη καi nlv τελεία όργάνωση τοίi ΒυζανtινοU στρατού. 

CΌ,τι και να κάναν, Οσο Ίlρωϊκα και να πολεμ11σαν στά&ηκαν άνίκανοι 
να σταματήσουν τη με&οδικη προέλαση τοϋ Βυζαντι1tϋ πεζικού καl την 
δρμητικη Επωεση τοϋ dκριτικοϋ ίππικοϋ τών Χρισηανώv. 

το βράδυ τfjς 'ίδιας Ίlμέρας ό δλιγάρι&μος στρατΌς τών Μουσουλμάνων 
εlχεν Εντελώς άφανιστfί. cΗρω"ίκJ: Επεσαν οί περισσότεροί τους στΟ πεδίο τfjς 
μάχης και πρό{}υμα Εχυσαν σχεδΌν δλοι τό αίμά τους, για νd &εμελιώσουν 
τΟ Ciγνωστο σ' αύτοUς κατοπινΌ μεγαλείο τών 'Αράβων. 

Καl οί τρείς τους &ρχηγοί, ό Ζέ'ίδ, δ Γκιάφαρ κι δ 'Αμπντά.λλας, πιστοl 
στην προσταγη τοϋ Προφήτη, είχαν πέσει νεκροL πολεμώντας. 

, c'Αμα νύχτωσε, άπΟ μέσα άπ' τις τάξεις τών νικημένων βγήκε κάποιος, 
Χαλεδ, υίος του ΟiJαλίδ, καl με ίκανότητα περιμάζεψε τα τρομαγμένα κι έλε
εινd πι&. .λείψανα τοϋ στρατοϋ τcΟν Μουσουλμάνων, ποU είχα-ν σκορπίσει Εδώ 
κι έκεί, τd συγκέντρωσε στΟ μέρος δπου πρiν άπ~ τη μάχη είχαν μπήξει τLς 
σ:ηνές ,τους κα~ στ1Ίσει τΟ στρατόπεδό τους, 3 προσπά&ησε να τοUς δόση 
λιγο ιt:ιρρος κι αποφασιστικa διάταξε ~ποχώρηση κα\ τοuς >'φερε με σχετικη 
τα'ξη, οπως μπόρεσε καλύτερα, πίσω στη Μεδίνα. 

.ι La m a iress e - 1) uj a rri c: Vie de Mahomet d'aprέ:s Ja tradition Τόμ.ΙΙ., σ.180. 
2 Θ ε ο φ άνου ς: Χρονογραφία, Ε'κδ. Βόννης, σεϊ,. 515. 
~ Ta bari: Chronique, μετ. Zotenberg Τόμ. ΠΙ, σελ. 119. 
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CO Χάλεδ α1Jτ0ς αναδείχτηκε άργότερα ώς Ενας άπ~ τους πιΟ 'ικανούς, 

Ο:ν Οχι ό πιΟ Ι.κανΟς στρατηγΌς τ&ν ήρω·ίκών Εκείνων πρώτων Ίσλαμικών 

χρόνων, κ~ δ Προφ1lτης Ο 'ίδιος τΟν ώνόμασε «τΟ σπα&l του ΘεοU'-'. 1 

ΟΙ. Μουσουλμάνοι φαίνεται πΟΟς πολέμησαν παλληκαρίσια, στΥ]ν πρώτη 

τους εκείνη σοβαρη μάχη. 

Καl oL τρείς άρχηγοί τους επεσαν νεκροί, υπερασπίζοντας ώ; tΊlν τελευ
ταία τους Π\'011 τΟ Cίσπρο φλάμπουρο, που τοUς είχε έμπιστευ&il δ Προφήτης. 

co -&άνατος δμως τοϋ Γκιάφαρ- εμπν- ~Αμποϋ- Ταλίμπ, του πρώτου Εξ

αδέλφου του Μωάμεft, ύπfjρξε tδιαίτερα τραγικός. 'Άμα σκοτώftηκε ό Ζέ"ίδ, 

σύμφωνα με τlς οδηγίες τοϋ Προφήτη, άνάλαβε τη σημαία κα\ η]ν άρχηγία 

τοϋ στρατοϋ Ο Γκιάφαρ. Κρατώντας μΕ τ' &ριστερΟ χέρι τη σημαία προχω

ροϋσε, φαίνεται, πεζός, πολεμώντας μΕ τΟ δεξl tO'Uς Εχ&ρούς. Τότε μΕ μιΟ: σπα-

8ιU τοϋ κόβουν τ' άριστερΟ χέρι. Σκύβει αύτΟς καl πιάνει τ1l σημαία με tO 
δεξί, καl πάντα προχωρώντας προσπα&εί να παρασύρυ μαζί του εμπρΟς τοUς 

συντρόφους του. 'Εκεί στην όρμ1) τijς μάχης τοϋ κόβουν καi το δεξl χέρι. 

Τότες μ~ &πελπισία Εκείνος, κρατώντας πάντα τη σημαία σφιχταγκαλιασμένη 

με td ματωμένα κούτσουρα τών μπράτσων του στΟ στfι&ός του &.πάνω, προ
χωρεί πρΟς τΟν Ciφευκτο -&άνατο. 2 

~Επιτέλους τΟν χτυπουν κατάστη-&α καl πέφτει νεκρός, Ε:νώ ό Άμπντάλλα 
-., • ζ' ' , ' ' , ψ). 'ξ ) Q- ' ορμq;, μα ευει τη σημαια και, κρατωντας την παντα η ~.α, ε ακο .ου υ ει την 

έπίfl·ε~η, ι:Ος που κι αύτΟς καταλαβωμένος σωριάζεται κάτω νεκρός. 

·ο τραγικος ftάνατος του Γκιάφαρ εκαμε μεγάλην εντύπωση στους 

Μουσούλμάνους. 

•Άμα Ο στρατός tους επέστρεψε σε φριχτα χάλια πίσω στη Μεδίνα, πέν

&ος κι &πογοήτευσις σκέπασε Ολων τiς ψυχές. 

. 00 Προφήτης >'βαλε δλα του τα δυνατa να μαλακώσn την τραγικην ~ντύ
πωση τijς πανωλεftρίας εκείνης. 

Λίγες μέρες πρ'iν φ&άσουν σnl Μεδίνα τd συντρίμματα τοϋ στρατού, 

fκείνος είχε λάβει &σφαλέστατα μηνύματα, για Ολες τlς λεπτομέρειες τfις 

κατασtροφijς. 

Συγκάλεσε λοιπον δλο το λαό του στο μεγάλο τζαμl της Μεδίνας μέσα 

κι Εκεί, dφοϋ άνέβηκε στΟν ι1μβωνα, Εβγαλε ό 'ίδιος λόγο καl είπε, πΟJς τοϋ 

ήλftε δεϊκfι άποκάλυψις για τρομερd καl φοβερα. πολεμικα νέα, προσπα-θ·ώντας 

Ετσι νcΧ προετοιμάση tO πλfj&ος για τα τραγικU. κι άποftαρρυντικU. μαντάτα 

τοϋ πολέμου, που σε λίγες μέρες {}d γίνονταν με λεπτομέρειες πια γνω

στα σε δλους. 

- «Βλέπω» τοlις είπε, «τΟ Ζέ'ίδ νεκρό, βλέπω τΟν 'Αμπντάλλα νεκρό} 

1 Θ ε ο φ άνου ς :· Χρονογραφία, έκδ. Βό'\'νης, σελ. 515. 
1 Tab:ari: Chronique, μετ. Zotenberg Τόμ. ΠΙ, σελ. 118. 
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βλέπω καl το Γκιάφαρ καταλαβωμένο, χωρlς χέρια, μ' &πελπισία να υπερα
σπίζεται τη σημαία τfiς πίστης μας ώς την τελευταία του πνοr]. Μην κ/,αίτε 
δμως για τΟ αίματηρΟ αύτΟ μαρτύριο τοϋ ήρω'ίκου μας Γκιάφαρ, γιατi. στη 
&έση τών κομμένων του χεριών τοϋ φυτρώσω' φτερΟ. καl νά τον τώρα που 
πετιj: μαζl με τοvς 'Αγγέλους στον Παράδεισο''· 

Τα έμπνευσμένα λόγια τοίi Προφ1]τη gδοσαν οπωσδήποτε λιγάκι δάρρος 
στΟ πλfi\Jος. ~Εκείνο δμως που βα&ιa Επηρέασε άπΟ τότε ώς σήμερα τfι λαϊκfι 
Μουσου,.μανικΊl ψυχη είναι τΟ \Jαίiμα τΟ \Jε'ίκΟ με τΟ όποίο ό 'Αλλάχ, κατ& 
τd λόγια τoii Μωάμε/ί, Ηέλησε νd βραβεόση τη Ιίυσία τοϋ Γκιάφαρ. 

Κι άπΟ τότε δ Γκιάφαρ- Εμπν- 'Αμποϋ- Ταλίμπ, ό μάρτυς τών Μο8ών, 
Ιiμεινε γνωστος μεταξu τών Μουσουλμάνων με το έπώνυμο el Taϊyar fil 
DJenne, δηλαδη εκείνος που πετQ: στΟν Παράδεισο. 

Αύτη είναι )i πρώτη σύγκρουσις που άναφέρει ή ιστορία μεταξiJ τοϋ 
'Ισλιiμ και τοϋ Σταυροίi. 

Οί Χρονογράφοι δλοι τών "Αράβων καl τών Βυζαντινών με λίγα λ6για 
την άναφέρουν στα χρονικά tους, γιατl κανείς τους τότε δΕν στοχάστηκε τί 
τεράστιες συνέπειες μπορούσε· ϊσως να Εχυ γι~ άργότερα ή φαινομενικα άσή. 
μαντη έκείνη μάχη. 

Οί Βυζαντινοl ίκανοποιημένοι με τον εUκολο Ηρίαμβό τους Ηάρεψαν 
πcΟς τσάκισαν Οπως Επρεπε μια άπ~ τlς συνη{}ισμένες έπιδρομΕς κατα τfjς 
Αύτοκρατορίας Ολίγων «ληστών» τfjς Ερήμου 2, Ενώ οϊ "'Αραβες πάλι, άπελπι
σμένοι, πίστεψαν, πcbς ποτέ τους δΕν-&" αποκτούσαν τη δύναμη καt τα μέσα 
να νικήσουν τέτοιο πολυάνftρωπο και καλοωργανωμένο κράτος, σαν τΟ κρά
τος τών Ρούμ. 

'Εντούτοις εκείνη η μέρα τοϋ ~επτεμβρίου τοϋ 629 είναι &λη/ίινι\ στα
Ημος φο6ερος τής Ίστορίας. 

, Στους Mof)'oUς σηκώθηκε η αυλαία, για ν" άρχίζη να παίζεται ΕΎα άπ" τα 
πιο α1ματηρa δράματα τής Εστορίας τijς &ν/ίρωπότητος. 

'Εκεί &:ρχισε νd γράφεται το πολύφυλλο εκείνο κεφάλαιο rijς ίστο
ρίας τοϋ κόσμου, στΟ όποίο, ώς σήμερα άκόμη, προσ3έτονται φύλλα γεμάτα 
μίσος, γραμμένα με αίμα. 

1 Τ a b a ι· i: Chronique, μετ. Zotenberg Τόμ. ΙΙΙ,. σελ. 119. 
t 'Από τότε, φαίνεται, J'tΕριφρονητικό. Επαυσαν καΙ. τις έπιχορηγήσεις ποU εδιναν ot 

Βuζα\'tινοi. στοiις "Άραβας άκρίτες τους τής έρήμου. (Βλέπε: Θ ε ο φ άνου ς, σελ. 515). 
eH, άyέρωχη _ αUn) στάση τών Βυζαντινών προκάλεσε διαρροή τώ'\' 'Αράβων, πού 
τους υπηρετουσαν, πρός τοι'ις όμοφUλους Μουσουλμάνους, κι Ετσι άδuνάτισαν οί άκρι

τικές φρουρές της Αύtοκρατορίας d.μέσως άπό τότε. 'Ο Νικηφόρος λέγει (Βλέπε: 
Ν ι κ η φ ό Q ο υ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ Κ ω ν f π ό λ ε ω ς : 'Ιστορία σύντομος ό.πΟ της Μαυ· 
ρικίου βασιλείας. ·Έκδ. Λειψί.ας, σελ. 23) Οτι τd δοσίματα α\ιτd ήταν .ι:τριάκοντα 
χρυσίου~ λίτρες. 

Κι ή μάχη τών Μο-&ών είναι βέβαια για την clστορία μιd απ τiς 

σημαντικώrερες dπ' Οσες βαρύναν με τlς σ-υνέπειές τους η'-ιν κατοπινη Εξέλιξη 

τijς 'Ανατολής. 

Ή τοπο-&εσία δπου Εγινε 1l ίστορικη αύτ1l μάχη 1 μπορεί πολU εUΚολα 

vd καflοριστfi &κόμη κα'ι σήμερα. 

Εlναι μια Εκτεταμένη πεδιάδα, ε'ίκοσι περίπου χιλιόμετρα μεσημβριν<l 

άπΩ τΟ Κέρακ τfi; cy περιορδανίας. 
Στη δυτικη Ciκρη τfjς πεδιάδας αυτης ύπάρχει έ:να χωριό, χτισμένο μΕ 

Jσπρα πέτρινα φτωχικd σπίτια, πο-L' διατηρεί καl σ1lμερα τΟ παλιό του ό'νομα 

τοϋ έβδόμου αlώνος. 'Ονομάζεται Al λiote. AiJτij εtναι ή πεδιάδα κι η τοποlίε
σία τών Μο-&ών τοϋ Θεοφάνους, τΟ AllVIouta τών Χρονογράφω.ν"τάlν ~Αράβων. 

Για να πάη κανεlς 00ς εχεΙ χρειάζεται περίπου μια ΟΟρα καl. τέταρτο 

μ~ αύτοκίνητο άπΟ τΟ Κέρακ, τραβώντας γραμμ1l 'ίσια πρΟς νότον, διαβαί

νοντας λόφους καl χαράδρες i!-αl πότε- πότε άκολου-θώντας τα λείψανα καλο

φτιαγμένης αλλοτε πλακόστρωσης παλιού Ρωμαϊχοϋ στρατιωτικού δρόμου. 

~Η πεδιάδα τιίJν Μο&ών fχει γύρω της μικρσυς λόφους άπαλοUς που 

τfιν ·περικλείουν άπΟ παντοϋ, cDστε αριστα φαντάζεται κανε'ις η'ι σύγκρουση 

τών δύό στρατών, στΟ σ;:εδΟν κλειστό άπΟ παντοίi Εκτεταμένο Εκείνο χώρο, 

δπου σαν σΕ στάδιο μέσα χτυπη'θfiκαν σι δύο στρατοi. τών δυΟ Εκείνων άντι

Π<iλων κόσμων της 'Ανατολής. 
Οι κάτοικοι τοϋ Al Mot6 γνωρίζουν δλοι &πΟ παράδοση τΟ ίστορικΟ 

τfις μάχης κα'ι μ~ υπερηφάνεια τΟ διηγοϋνται, liν τοUς ρωτfιση κανείς. 

Στη μέση περίπου τfjς πεδιάδας υψώνονται τα Ερείπια ενΟς σημαντικού 

μνημείου, άπ~ τΟ όποίο μόνο μια μισογκρεμισμένη καμάρα σώζεται. 

ΤΟ μνημείο αUτΟ είναι χτισμένο &πό σταχτιΟ. καλοσυναρμολογημένη 

πέτρα~ τόση δμως είναι 1l &.καταστασία τών Ερειπίων καl τόσο τΟ στοίβαγμα 
τ&ν χα],ασμάτων, ωστε δΕν μπορεί κανεiς νd σχηματίσυ ίδέα για τΟ άρχικΟ 
σχέδιο τiiς παλιάς αύτfjς οlκοδομfiς. Πάντως τΟ μγημείο αύτΟ στην Εποχή του 

ιtα ήταν άξιόλογο, μεγάλο κι έπιβλητικό. 

Γύρω στα χαλάσματα διακρίνονται μερικοι τάφοι νεώτεροι, 'ίσως κατοί

κων τοϋ χωριου Al Mote. 
Καμμιa έπιγραφη ποu ν&. μπορji να διαβαστ\Ί δεν σώζεται πάνω στa 

Ερεί:}ια. ΔυΟ μόνο κομματιασμένες Επιγραφές, χαραγμένες στ' &γκωνάρια πάνω 

μΕ ώρα ία στρογγυλα &ραβικα γράμματα, κατα πάσαν πι-&ανότητα τοίi δεκάτου 
τρίτου η δεκάτου τετάρτου αίώνος, διακρίνονται όπωσδ1lποτε. 

~Η μια άπ~ τlς έπιγραφΕς αύτές, ελεεινα κομματιασμένη, εlναι άδύνατο 

1 Βλέπε σχεtικt) μελέτη τοιJ κ. C b. C 1 e r m ο η t . G a 11 n e a u. είς τΟ RεcueiJ 

(l'ArcbeoJog·ie 0Γienta1e Τόμος lll, σελ. 278- 283. 
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να διαβαστjj. Ή ~λλη, κάπως καλύτερα διατηρημένη, διαβάζεται όπωσδή
ποτε. Νομίζω πmς διακρίνεται ή φράση: 

«Είς τΟ ό'νομα τοϋ Ελεήμονος Θεοίi» έ:πειτα ενα σπάσιμο καL παρd. κdτω 
« .. καλής {}ύμησης)>. 

Τα Ερείπια αύrι:Χ είναι σ1lμερα γνωστα μΕ τ~ ό'νομα- Al Mesl1ed
δηλαδ1l τΟ Μαρτύριον, τΟ ~Ηρψον, φο.ίνεται δΕ &π~ τ' Ονομα αύτό, Οτι χτί: 
στηκε έκεί σnl μέση του πεδίου τfις μάχης μνημείο, για να διαιωνιστfι ή 
8-ύμηση τών πρώτων μαρτύρων τοϋ Ίσλάμ. ~ 

~ ?'i κάτοικοι τοϋ Al Mote διηγούνται, δτι δ 'ίδιος δ "Αλι, δ γαμπρΟς 
κι εξαδελφος του ... Πρ~φ:]τη, fιλ8-ε Εκεί, &μα δέκα χρόνια &ργότερα άπ~ τη 
μάχη τών Μο-Βων οι Αραβες κατακτi)σαν δριστικd. τα μέρη έκείνα, καl 
κα&ι~ρωσε ~ε ιδιαίτερη τελετη (istich- had) τον τόπο ο που επεσε δ &δελφός 
του ως- τοπο μαρτυρίου. -Τότε Εχτισε η 'ίσως fβαλε μονάχα 8-εμέλιο για 
νd χτιστfi &ργότερα μνημείο άναμνηστικΟ της μεγάλης έκείνης για Ίσυς 
'Άραβας 1στορικfjς ήμέρας. 

CO έρχομΟς τοίi 'Άλι στους Μο-&ους δΕν άναφέρεται Ομως άπΟ καμμιd 
I " ' \ I χ ' 'Α πηγη, ουτ-ε απο κανενα ρονογραφο. λλd. κι αν dκόμη τότε, δηλα~11 κατd. 

τοUς πρώτους 1lρωϊκους Εκείνους ~ΙσλαμικοUς χρ6νους, έ:γινε σκέψη γιd νd 
κα·θιερωθ'fi μΕ ήρψον ό τόπος δπου έ:πεσε ό Γκιάφαρ καi τd πρωτοπαλλή
καρα τών "Αράβων, πάντως τd συντρ{μματα του μνημείου αUτοίi, που στέ
κονται &κόμη Εκεί τώρα, δΕν φαίνονται να είναι άρχαιότερα άπΟ τΟν δέκατο 
τέταρτο 11 δέκατο πέμπτο α'tώνα, δηλαδfι είναι μάλλον τfjς έποχής τών Μαμε
λούκων σουλτάνων τfjς Αίγύπτου. 

<Όπως κι &ν είναι, ή τοπο&εσία αύτ1l &εωρείται ώς σfιμερα απο τοUς 
:Μουσουλμάνους 'Lερη κι άγιασμένη μΕ τΟ αίμα τών πρωτομq;ρτύρων τοϋ 
~Ισλάμ. Κι &π' Όλα τα διδόμενα που Εχομε, Εκεί &κριβώς είναι τΟ μέρος, 
Οπου στα 629 fγινε {(ή παρd τους Μο-&οUς» 'Lστορικη σύγκρουσις. 

* 
' * 

Τρία χιλιόμετρα περίπου μεσημβρινα &πΟ τα Ερείπια τοϋ Mesl1ed πίσω 
άπ~ τοUς λόφους που περισφίγγουν τ1Ίν πεδιάδα, &όρατο dπΟ τΟ μέρο~ Οπου 
fγινε 11 μάχη, εδρίσκεται ενα χωριουδάκι ταπεινό, με πέτρινα φτωχόσπιτα καl 
καμμια έκατ-ονπενηνταριd κατοίχους, που Ονομάζεται Γκιάφαρ. 

~ .. :ο χωριΟ ~ύτΟ είναι πολυσέβαστο σ' δλους· τους Μουσουλμάνους, γιατl 
εκει ειναι -Βαμμενοι oL τρείς άρχηγοl τών Άράβων που Επεσαν στη μάχη τών 
Μοι'tών, δ Ζέ"ίδ, δ Γκιάφαρ κι δ Άμπντάλλα. Τοπογραφικα Ολα συντρέχουν 
ό5στε στΟ μέρο; αUτΟ πραγματικα να ταφήκαν τα πτώματα καl τών τριώ~ 
aρχηγών. 

Ό Tabari βεβαιώνει, οτι ό Χάλεδ περιμα'ζεψε το βράδυ t~]ς f!ττας τa 
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λείψαyα τοϋ 'Αραβικού στρατού καl τα συγκέντρωσε έκεί, Οπου πρiν &πό τη 

' ''1 ) ' ' 'δ' 1 μάχη εlχα~ στησει οι 1\ ουσου .. μανοι το στρατοπε ο τους. 
~Η τοπο-&εσία του χωριού Γκιάφαρ κατα πάσαν πι-&ανότητα ανταποκρί

νεται περίφημα πρΟς αUτό, γιατί συγκεντρώνει Ολα τα προσόντα που χρειά

ζονται για Sναν τέτοιο σκοπό. 
Εύρίσκεται τ-έσσερα περίπου χιλιόμετρα νοτιώτερα &πΟ τό πεδίο τfίς 

μάχης, κι &κριβώς πάνω στΟ δρόμο που Ερχεται &πΟ το Μοαν πρΟς τfιν 
Ύ περιορδανία, εlναι χωμένη πίσω &π~ τοUς λόφους ποU περικυκλώνουν ηlν 

Εκτεταμένη dνοιχτη πεδιάδα τών Μο-θ-ών, καί συνεπώς ήταν &άρατη &:πΟ τοUς 
ΒυζαντινΟ"Uς που περίμεναν παρατετ-αγμένοι Εκεί, &ιστε παρουσίαζε κά-θ-ε 

&σφάλεια γιd. τΟ στήσιμο τών σκηνών καl την &πο-θilκευση τών &ποσκευών 

των Μουσουλμάνων. 

Έκεί κρυμμένοι -&α συγκεντρώ-Βηκαν οί 'Άραβες, κι &.πΟ κεί -&α &ρμη

σαν κατρακυλώντας τοUς λόφους πρΟς την πεδιάδα, δπου μ" άνεση εlχαν παρα

ταχ-&η περιμένοντάς τους qί Βυζαντινοί. 
Έκεί λοιπΟν πίσω νικημένους τοUς περιμάζεψε δ Χάλεδ, κ~ έκεΊ Ε{tαψαν 

βέβαια, πρlν ξεκινήσουν γιci ιJποχώρηση, το{Ις νεκρούς τους, Οί απελπισμένοι 

'Άραβες. 

Το μέρος δπου ίδρύ&ηκε το Meshed πάνω στο πεδ(ο τfiς μάχης εtνα" 

κατα πάσαν πιθ-ανότητα, τΟ μέρος Οπου i:J-ανάσιμα κτυπη-3iiκ.αν o'L &ρχηγοl 
-~;;-.δ Γκιάφαρ, κι δ που επεσαν νεκροί. 

· ~Η τοποftεσία δπου Lδρύ{}ηκε &ργότερα τΟ χωριΟ Γκιάφαρ είναι, δπως 

νομίζω, τΟ μέρος δπου εlχαν στ1Ίσει τlς σκηνές τους οί 'Άραβες; κι Οπου μετα 

τη μάχη μετέφεραν καl Εftαψαν τοi1ς πιΟ επίσημους τουλάχιστον άπ~ τοUς 

νεκρούς τους:. 

Τοπογραφικό. λοιπΟν δλα αUτό. συμφωνούν &πόλυτα μΕ δσες l.στορικΕς 

πληροφορίες Εχομε για τ1lν τραγικ1l εκείνη περιπέτεια. Καl τΟ Ονομα &κόμη 

· τοίi "χωριοίJ « Γκιdφαρ >> dρκεί, για ν Ο. &υμίζη τΟν liρωα τών Άράβων καi τΟν 
κύ·κλο των συμβάντων που διαδραματίστηκαν στα μέρη αύτά. 

Οί κάτοικοι τοίJ χωριοϋ Ολοι γνωρίζουν την 'tστορικη σημασία του τόπου 

τους καi διηγοϋνται τd. γεγονότα, Οπως διατηQll-θ-ηκαν &πΟ αtώνας κατα. παρά
δοση μεταξύ τους. ~Υπερήφανα όμιλοiίν γι.ό. τΟν 1c1ρω"ίσμΟ τών προγόνων τους 

στη μάχη τών Μο8-ών, γιCt τΟ &αίiμα που Εκαμε δ Άλλό.χ χαρίζοντας φτερΟ: 
στΟ λαβωμένο Γκιάφαρ, γιd τΟ αίμα τών πρωτομαρτύρων τού ~ΙσλΟ:μ που 

χύ-Β~ηκε Εκεί, καl χωρLς πολλ1l προfhιμία δέχονται να 8πισκεφ-3οϋν ξένοι τΟ 
σύνολο τών &.ρχαίων οLκοδομών, ποU περικλείουν τΟν Τάφο τοϋ πρώτου 
εξαδέλφου τοϋ Προφήτη. 

Χάρις στην &ρχοντικη ευγένεια τοϋ &ρχηγοϋ τού χωριοϋ Σεχ Attalah 

1 τ a b a r i: Cbronίque, μετ. Zotenberg Τόμ. ΠΙ, σελ. 119. 
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1 ου ων και ταφος του Γκιάφαρ- 'Ε λ. Ταγιάρ. 

Tara,ouni, ~πόγ~ν~υ μεγ~λης τ?ύ τόπου βεδουtvικης οίκογένειας, καi στ(ς 
σ~σ;ασ~ις πο~ το,υ ... ειχα~ καμει για, τΟ σκοπΟ τού πηγαιμοϋ μου Εκεί, μπόρεσα 
"<:, επισ~εc~itω, μ_ ο ση, η ταν δυvατο σχεrικ:ιl ευκολ.ία, τΟ σύνολο τών οίκοδο-
μων που αποτελουν το Μαυσωλείο τοϋ Γκιάφαρ _ έλ _τ , - Γ ., 
πού πετQ: στΟν Παράδεισο. αγιαρ, του κιαφαρ 

, Σε~ρα ~L~οδ?μ~, νεκρικU. τζαμι~ αιJλές, Μενδράσσες καl ήσυχασrη'ρια 
αποτελουν το ιερο τεμενος τΟ ίερΟ σύνολο το' Χ ' ' 
β , c , I I αραιι, στη μέση tOU όποίου 
ρισκεται ο Ταφος τού Γκιάφαρ. ' 

"'ΟΙ " ' 'ζ ' , .α ,αυτα σω ονται σήμερα σΕ κακη κατάσταση καl δίδουν μάλ/ον τ'ν 
ε·ν-:υπωση" ερειπί;ον, έκ;Ο~ άπΟ μερικοUς τρούλλους καl πύργους που' διατη _ 
ρ~υν;αι ~πωσδηποτε ακεραιοι καl. που προσδίδουν κάποιο μεγαί ε ίο σ ηΟ 
συνοΛο των πολU παλιών αύτών κτιρίων. ' τ 

, , ~Ό~ες οί ~ιάφορ,ες ίερΕς οίκοδομές, που μΕ τΟν καιρΟ χτίστηκαν γύρω 
σ, το.' τα φ ο του Γκιαφαρ, περιτοιχίστηκαν μΕ μα'ν·ρ~ που' 'ζ • 
ακεραια. ' '' σω εται σχ;εδον 

Ση) βορεινη πλευρα τής μάντρας βρίσκεται 'l κυρία άψιδωτη' εfσοδος τοϋ 
περιβόλου. 

, Ά~ρι,?τ~ρα σ,την ε'ίσοδο ύψώνεται Ενα τρουλλωτΟ νεκρικΌ μ,ικρΟ τζαμί 
π~νω απ , τ;~ πορτα τοϋ δ ποίου ύπάρr.ει άραβικ11 Επιγραφή &νά~λυφη σi 
πετρα, που ;ι.εγει: ' 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Ε' , " -ις τ~ ον? μα το~ Θεοϋ τοiί πολυεύσπλαγχνου, τοϋ πονετικού έχτισε 
τωι ταφον τοvτον ' 

ΤΟν εΜ,οzημέJ'Ο _ό ταπεtJ'Ος δοϋλος [ ποiι προσφεύγει J στη χάρ τοϋ 
Θεου του του παντοδύJιαuοv Ι-λπίζο1,τας l!?.εος ά • ' Θ · • η 

και βοη' θ ' • 1 ~ j ' ' ' π το ,., εο 
εια, που επιΥ.ω,ειται τις πρtα6είες τού περι6άλλ ι ~ Β 

τοiψ άλ JJfπάντρι άλ Δfάλακι οντος ο αχωι-
Άλ Ν ' < • ' .ιC~~~~;ίe ο nateιz 2 τοiί l!νδοξου σουJ.τανάτου στΟ Κέρακ καl τΟ 
τα , 

και.οωχυρωμένα: Το'ϋτο άποπερατώθηκε στiς 2 ΖοVλ Χειζd τov
l!rovς 727. 3 

, ι Δηλα~η έ%είνων που βρίσκονται ~ · · Θ , , 
τους προφητες. π ,ησιον στο ,.. εο' εννοιόντας τσUς άγίους καί 

~ Ν aieh =είδος ·νομάρχη η έπαρχου. 
~ Ί-Ι Ε;τιγραφ1] εtς τΟ • ΑραβιΧΟ πρωτότυπο: 

'-: _;)I ,3.& ,\_;j I (-'"' )I ύ .. )1.11 (""'. 

.11 ;,,. ) '~! _z.ι.;\1 "J ;,,. ; Jl ~II..Ι. • .i1 ;(.'ll1 - . ) . 
~111 <,S;.Lil ;>lr, -.;\~~ •λ:.< l..<~~· .ι,;~~)J 

~_,.:.11; .:J_,ΩL <.k.l1 <:kUΙ ~~ <,>_,-λ\1 

<~l..,-; uc.r~•; '--:- i~ ~I <,>; JC ι) •:... ~.)11 j'C'; ..:ι;:-;_,JΙ 
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..,Ωστε αVrΟς είνq.ι ό τάφος κάποιου ΒαχαντΟ'Uρ διοικητfι ή νομάρχη τών 

Οχυρών πόλεων Κέρακ κα'i Choback, Επl Ι\1αμελούκου Σουλτάνου της Αίγύ
πτου τοϋ Ν άσσιρ Ι\1ωχάμετ. eo Βαχαντουρ αύτΟς εχτισε τΟν τάφο του στα 

727 τf\ς Έγίρας (l327), γιa να \Jαφrϋ /κεί καi ν' άγιάση ή ψυχή του πλά'ί 

στΟ'Uς, πρωτομάρτυρας τών πρώτων Ενδόξων "Ισλαμικών χρόνων. 

Δεξιd στ1lν ε'ίσοδο τοϋ περιβόλου κι Εξω &πΟ τ1l μάντρα ποU περικλείει 

Ολες τlς δ.γιες οίκοδομες δείχνουν οί χωρικοι έ'ναν τάφο, στΟ χώμα μέσα, σχε

δΟν Εντελώς παραχωσμένο, που βεβαιώνουν πcΟς είναι ό τάφος τού ~ Αμπντάλλα. 

~ο τάφος αlιτός, άσφαλώς Μαμελούκικης έποχης καl τέχνης, στολίζεται 

μέ μια πέτρινη νεκρικ11 στήλη κι ένα πεζούλι Επίσης πέτρινο, πάνω στα όποία 

Εχουν σκαλίσει dνάγλυφα ρητα τοϋ Κορανιού κι εUχές, χωρlς κανένα κύριο 

όνομα. ~Αριστερά, ανάμεσα &π~ τlς Επιγραφές, διακρίνεται μια χρονολογία 

730 (;). ΈκτΟς άπΟ την παράδοση1 κατ& την όποία αύτΟς είναι ό τάφος τοϋ 
~ Αμπντάλλα καl που μΕ ύπερηφάνεια &ναφέρουν οί κάτοικοι του χωριού, 

τίποι:α δΕν iJπάρχει που να τΟ βεβαιώνη έπίσημα καl σοβαρά. 

ΤΟ 'ίδιο καl για τΟν τάφο του ΖέΥδ, τΟν όποίο δείχνουν οί Βεδουtνοι 

στην dνατολικη Ciκρια τοϋ χωριού, χαμένο άνάμεσα σε παλιόσπιτα. 

~ο τάφος αύτός, δ.ν καi δεν εχει καμμιΟ. Επιγραφή, ο1.1τε κανένα στολίδι, 

δίδει Ομως, δπως βρίσκεται, Εντύπωση πΟΟς είναι πολiJ άρχαιότερος άπΟ τόν 

ύποτι"θέμενο τάφο τοϋ ~Αμπντάλλα. 

Είναι f.να πέτρινο δρθυγώνιο χωσμένο τέσσερα μέτρα βαi3ύτι:ρα &π' τη 

σημερινη Επιφάνεια της γης ~αl που περιστοιχίζεται άπό τα Ερειπωμένα fiεμέ~ 

λια κάποιας οίκοδομfίς, που φαίνεται να εχυ τό σχήμα νεκρικοϋ -θ-αλάμου 

τζαμιού, με μίχραμπ. Φαίνεται, Οτι Ο.λλοτε ό τάφος αUτΟς {tα βρισκόταν στη 

μέση τρουλλωτοϋ Madfan, δπως συνη-θίζουν οί Μουσουλμάνοι νU. κάμουν 

. για τα πολυ Επίσημα πρόσωπά τους. ~Επειδij δμως καμμια Επιγραφ1), οί!τε 
χρονολογία δΕν σιόζεται που να Επικυρώνη την παράδοση! δεν μπορεί κανεlς 

νδ. βεβαιώση, δτι αύτΟς άκριβιi)ς εlνα'ι δ τάφος τοϋ Ζέ-ιδ, τοϋ ·θετοίi υίού 
τοϋ Προφ1ltη, ποιJ σκοτώ3ηκε κι αύτός σt1Ί μάχη τών Μο-&ών, ό)ς άρχηγΟς

σημαιοφόρος τών Άράβων. 

·Όπως κι Uv Εχη τΟ πράγμα, ό τάφος αύτΟς φαίνεται πολU dρχαιότερος 

άπΟ τΟ λεγόμενο τάφο τοϋ 'Αμπντάλλα, καl φαίνεται dλη-θ-ινα να ε1ναι τάφος 

έπίσημου καl σεβασrοϋ Ι\ΙΙουσουλμάνου. Μδνη ή παράδοσις δμως διαφύλαξε 

έκεί τΟ Ονομα τοϋ Ζέ'ίδ, χωρl.ς να μπορfi καl να παρουσιάσυ καμμιCι σοβαρη 

&πόδειξη για τοϋτο. 

Διαβαίνοντας nlν καμαρωτη πόρτα τοϋ περιβόλου, δεξιCι. &πΟ τΟν τάφο 

τοϋ Βαχαντούρ, βρίσκεται κανεlς dμέσως στΟ κέντρο μι&:ς αύλης γεμάτης 

πέτρες καl χαλάσματα. 

Σrο βά&ο> τij; αύλής αύrijς όρ\Jώνεται μια σημαντικη ο[κοδομή, πι&ανον 
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Μενδράσσα1 μισοκατεσtραμμένη, που Εχει για μόνο της στόλισμα σήμερα 

Εναν ίJψηλΟ πύργο &ριστερά, κάτω άπ~ τΟν όποίο &νοίγεται μια άψιδωτη 

διάβασις. 

Διαβαίνοντας nlν πύλη αύτην εύρίσκεται κανεlς σε μια δεύτερη αύλη 

μικρότερη, στΟ βά-&ος τfiς όποίας ύψώνεcαι ενας 'ίσιος τοίχος πέτρινος, &ρκετα 

καλοχτισμένος, &λλ<Χ συχνά, Οπως φαίνεται, Ε:πιδιορ-&ωμένος, ό όποίος ε{ναι 

&κριβώς 1l πρόσοψις τοϋ l\1adfan που περικλείει τΟν τάφο του Γκιάφαρ. 
Μια πόρτα ταπεινή, Ενα παρά&υρο μΕ κάγκελλα σιδερένια κι Ενας στρογ

γuλος φεγγίτης &ποτελοίiν το μόνο στόλισμα τijς προσόψεως αuτijς. 

Πάνω &πΟ την πόρτα σώζεται μια &ραβικfι επιγραφ1l, &νάγλυφη σε 

μάρμαρο άπάνω, που λέγει: 

(1) Είς τΟ Οvομα τοϋ ΘεοV τοίί πολυεύσπλαγχνου τοϋ nονετικοίί 1 ή οlκοδομη 
αύη] &νακαινiστηκε βασιλεύοντας τοV &φέγτη μας σουλτάJΙου καi 

(2) Βασιλέως τού δικαίου ποV στοJ.ίζει τΟ σύμπωι καt τfιν πίστη Σάλαχ 

υίοϋ τού &φέντη μας tού σου).τά1'0V και βααιJ.ιd. 

(3) l\Τάσσιρ- Μωχάμετ και τούτο κατd τη 7tz'abα 1 τού (. . . . . . 7 τού 
lσχυρού naielz 2 

(4) Τοϋ ένδόξου σουJ.τανάτου τujν καλοωχυρωμέJΙων Κέρακ και Choback. 
~ο ΘεΟς liς δοξάση τοVς όπαδούς του 

(5) {. . . ] 3 ό ταπειJιΟς {γιd τή χάρη) τοίί ΘεοV Ραμσοvvτi1·- εJ.-

Χαρούη τΟ έτος 7 52. 4 

'Ώστε σtii 752 τijς Έγίρας (1351 μ. Χ.), επt Σάλαχ, υlοίi toίi Μαμε

λούκου Σουλτάνου t1Ίς ΑΊ.γύπτου έλ Νάσσιρ- Μωχάμετ, επισκευάστηκε ό 

τάφος τού Γκιάφαρ άπΩ κάποιο τοπάρχη τοϋ Κέρακ καl τού Cl1oback, 
Ραμσουντlν- έλ- Χαρούν ι Ονομαζόμενο ( j} καl τΟ πράγμα 8-εωρ1l-&ηκε τόσο 

{}εάρεστο, ό.Sστε άπο&ανατίστηκε στην πέτρα πάνω μΕ σεβασμό. · 

I την Εποχη που ήταν τοπάρχης. 

~ Τοπάρχη. 

·
1 Οί λέξεις n.oi! λείπουν εlναι,'κατιi πάσαν πιilανότητα, ,1 φράση: ~κατασκεύασε τούτο». 
Ή Επιγραφη εlς τΟ 'ΑραβικΟ πρωτότυπο: 

11 ,)kUΙ ι'i.J" Ν J ,J.':" ι. υ . ., Γ JΙ υ ... JΙ j1 r...J· 

c~\1 ,jlkUI ϊ'i.J' ύ'.\ t_l..- ι.f_J.IIJ ι,; ..1il c},.. (\...11 cU 

.)..α.iΙ.1Ι ι? Ι cJ;=-J~JΙ cl.J..:.JIJ .:.i_,}j~ ~.i~_...-::.11 ~:kU 

:O:l.-,-J c);j J c);::Ι 4:- _jJ;lll υ~> .J-'; Jl..;· .11 ,JI..ι:;A.iJI .... 
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Φαίνεται λοιπόν, Οτι τfιν Εποχη έκείνη Ί)δη τΟ τέμενος α~τΟ είχεν άν~γκη 
- • , ' ο' &να) άβαν ο[ tοπάρχες τών Μαμελουκων Σουλτανων 

έπισκευης και με τιμη τ ~ 

σώζοντάς το &π~ την καταστροφή. ... _ 
Κάτω άπΩ τΟ στρογγυλΟ φεγγίτη, στην πρόσο~η τοϋ, νεκ~ικου τζα~ιου 

toίi Γκιάφαρ, ~πάρχει μια <'Ιλλη επιγραφi] χαραγμενη στο μαρμαρο πανω, 

ποU λέγει: 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 

Είς τΟ Ονομα τού Θεοϋ τοV ποJ.υεύσπλαγχνλο~, τοV, πονετικού 
άγακαινίατηκε ή οlκοδομη τοV Μαυσω ειου τουτου 

ToV εύλογημένου, κόποις τοV ταπεινού δούλου , _ ~ , 
1 

[ ποV προσφεύγει] στη χάρη τοϋ Θεού του τού παντοδυναμου του ουεκιλ 
ToV μουτεσαρίφη τοϋ [(έρακ τοV νάϊε 2 ΦαχραμdJι 

Σεt·φ έφέγτη και τοVτο τΟ μ-ι]να Νζουμααδ8 τΟν Ι ~ 
Tov έ"τοvς 1331 τijς 'Εγiρας: [ ύπογραφiι] ό Μετουάλι' Μοvστάφα 

Γκιάφαρι. 4 

~Η επιγραφη αύτΊl είναι χαρακτηριστική. Κανέν~ Ονο~α Σουλτάν~υ ~εν 
&ναφέρει μ8 πομπώδη λόγια, οUτε δι&ύραμβους, ουτε τροπαια μνη~ον~υει) 

• α'"τιπρο'σωπος τών Βακούφικων κι Ενας νσμdρχης με λόγια, 
μόνο ένας • ' λ 

ν ' ) ε'γουν Οtι «&νακαίνισαν τfιν οΊ.κοδομfι» αύτfιν τΊlν &για, την πα ια, 
ταπει α ' , , ., , ~ , , η' 

, ' -'πλη' η' μερομ11νία &ναφέρουν μονάχα. Ποσο ομως καμει ε;τυπωση και μια ι.ι , ... cE ' '3" 

ήμερο μην ία αuτ>\, πόσες σκέψεις φέρνει στο νοίi! Το 1331 της γιρας ειναι 

&κριβώς το 8τος τοίi Χριστοίi 1912. 

1 'Εντολοδόχου. 
1 Νομό.ρχη. 
J 'Ο αντιπρόσωπος τών Βακούφικων. 
• 'Η Επιγραφη εtς τό πρωτότυπο : 

r.,..Jiι?JIJ\r· 
[_rZ.II \..i...- , \:.,_ )J.~ J.i 

p.0:.;\1 ~.11 <.:>"..,:, • .:.) ):ll - -
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Στct τέλη τoii 1912 λοιπόν, ένiii &κόμη &ντηχοϋσε ώς την ~κρη τοϋ 

Μουσουλμανικοϋ κόσμου 1l βοi) τών Βαλκανικών πολέμων. ή ίστορικη αύτη 

συνέχεια τfiς μισοξεχασμένης μάχης τiiiν MoiJ<oν, μ8 σέβας εκεί κάτω στα 

πέρατα τfίς ey περιορδανίας. σrα σύνορα τής ~Αραβίας. μερικοl. πιστοl τοϋ 

ΊσλίΧμ Ε:πιδιορ&ώναν τΟ Ερειπωμένο μνfjμα τοϋ Γκιάφαρ, τού υLού τοϋ 

~Αμποϋ- Ταλίμπ, πού, δπως εlπε ό Προφήτης, πετοϋσε στΟν Παράδεισο, 

γιατt είχε χύσει τΟ αίμα του στΟ βωμΟ της πίστης. πολεμώντας τους άπίστους. 

ΤΟ ΕσωτερικΟ τού νεχρικοϋ τζαμιοϋ δπου εlναι &αμμένσς ό Γκιάφαρ 

εlναι φτωχιχΟ και τραγιχα γυμνό. 

ΠερνQ.ς: τη χαμη/:ιl πόρτα και βρίσκεσαι σ' Ενα &άλαμο μέσα, ε'ίκοσι 

μέτρα μακρύ, όχrΟΟ μέτρα φαρδυ καt πέντε μέτρα περίπου ψηλΟ μ' Εν α καμα

ρωτΟ ταβάνι προστυχοσουβανησμένο. 

Κάτω στΟ πλακοστρωμένο πάτωμα κι~~.ίμια βεδουtνικα στρωμένα, 

ξέ&ωρα καl ξεφτισμένα. ΣτΟν τοίχο τοϋ βά&ου; τρία άκανόνιστα παρά&υρα 

χλωμct φωτίζουν το ξεπεσμένο αi'Jτο τζαμί. Στο μεσημβρινο τοίχο gνα πρό

χειρο ι1ίχραμπ δείχνει στους πιστοUς την κατεύ&υνση τfις Μέκκας. ΤΟ μίχραμπ 
Εντούτοις αUτΟ εχει κάποιο μεγαλείο, γιατl άπΟ κάθ-ε του μερια είναι στη

μένες, για στολίδι, δύο Ηεσπέσιες μονοκόμματες ΒυζαντινΕς κολώνες, &πό 

πράσινο μάρμαρο, μΕ κιονόκρανα καλοδουλεμένα Βυζαντινα μαρμάρινα άγκα

Ό-ωτά, Εκτακτης τέχνης. ~Η &ρχοντια καi δ πλοϋτος τών δυΟ αύτών πράσινων 

στύλων κάμει εντύπωση Εκεί μέσα. ΠοιΟς ξεύρει &πΟ ποϋ τοUς εφεραν καl 

ταUς Rστησαν Εκεί οί "Άραβες. "ΑγκαλG. οί κάτ:οικοι τοϋ Γκιάφαρ δείχνουν 

στΟ χωριό μέσα, χτισμένες στοU; τοίχους τών σπιτιών, κάτι κομματιασμένες 
πλάκες μΕ μισοσβυσμένα "Ελληνικα γράμματα &πάνω, φαγωμένα άπ" την 

πολυκαιρία. Σ' Ενα τοίχο σπιηοϋ μάλιστα διέκρινα κι Ενα καλο(iκαλισμένο 

Βυζαντινό σταυρό. Τί ε'ίδους λείψανα τijς παλιiiς Βυζαντινfiς κυρiαρχίας νa 

είναι τοϋτα; Τί να 1Jυμίζουν δ.ραγε; Ποιάς Εποχfiς τελευταίοι μάρτυρες νό:. 

είναι; Τίποτα δΕν μάς τΟ Εξηγεί· καi τd άρχαία αιJτα χριστιανικα λείψανα 

μαρτυροϋν μονάχα, ξεχασμένα αύτοϋ, την παλιΟ: κυριαρχία που &'λλοτε δέσποζε 

στlς χώρες Εκείνες. 

ΣτοUς τοίχους τοϋ νεκρικοί! {tαλάμου, για μόνα στολίδια, είναι κολλημέ

νες χρωμολιθ-ογραφίες χοντροσχεδιασμένες τών ίερών πόλεων τοϋ Ίσλάμ, τfjς 

Μέκκας καi τfiς Μεδίνας. ~Αλλοϋ είναι κολλημένο ενα δί:τλωμα Χατζή, που 

πfίγε φαίνεται στΟ προσκύνημα καl. γυρίζοντας άφιέ.ρωσε στΟν τάφο τοϋ Γκιά

φαρ τΟ Επίσημο τοϋτο πιστοποιητικΩ τοϋ .ftεάρεστου κόπου του. 

Δεξι& στην ε'ίσοδο διακρίνεται τΟ μόνο Ενδιαφέρον πράγμα τοίi νεκρικού 

αύτοίi τζαμιοϋ, ό Τάφος τοϋ Γκιάφαρ. Ύψηλός, κάτι παραπάνω άπό fνάμισυ 

μέτρο, μακρUς τρία περίτcου μέτρα, φαρδUς Ενάμισυ, εϊναι χτισμένος ό τάφος 

αύτΟς άπΟ τοίiβλα κι &γκωνάρια πασαλειμμένα μ" άσβέστη. 
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ΤΟ -Ολον είναι σκεπασμένο μΕ μιιi πράσινη τσόχC4 τΟ χρώμ~ της Προ:νη-
- ' ον"νειας πάνω στ-t1ν όποία διακρίνονται καλλιγραφικα σχεδιασμενα, τικη; ηικ , ~ , _ 

uE κίτρινη μπογιά, ρητ& τοϋ Κορανιου. , , , 
' Μισοσκεπασμένες &π' την τσόχα αύτην κοίτονται, γυρω' στον ταφο στη-

μένες, τρείς εκτακτα δουλεμένες ένεπί γραφες' μαρμάρινες π:~.ακες., • ι: , 

Δυστυχώ:: κι οί τρεί; τους είναι φρικτα κομματιασμενες, αλλ οπωσδη-
~ ' ' ' δ β' 1 

ποτε άρκετα καλοδιατηρημένες, ωστε να μπορfι καν:ις ",α τ:ς ια α~η . ' 
eH μικρότερη άπΟ τLς τρείς είναι σrημένη προς :ην ανα~ολιχ; ~~~ευρα 

τοϋ_ τάφου, κι είναι σπασμένη σε τρία μεγάλα κομμ~τια. Φ:ρ:ι ~να~Λυφη 
κούrpικη Επιγραφή, αϋστηροϋ τύπου, λαμπρα σκαλισμ~νη, _κι η ο'ποια ~~φα
λώς είναι Εργο τοϋ ένάτου η δεκάτου αίώνος, δΙtλαδη του δευτερου αιωνος 

~~~~ ' 
'Η δπιγραφη αvτή, ή όποία διαβάζεται ε\! κο λα, λεγε ι: 

(1) 

(2) 

Τοϋτος είναι ό Τάφος τοV Γκιάφαρ τοϋ υίσίi τοίί • Αμπού- Ταλtμn 
τοϋ εVσε6οϋς τοϋ άγνοϋ 

ΠοV πετij στΟν Παράδεισο. Οί εύχες κι 1] είρήνη τοV ΘεοV 
0.ς εΊναι άπάνω του 2

• 

eH έπιγραφfι αύτη είναι μοναδικοϋ ίστορικοϋ έ\~~ιαφέροντ~ς. "' 
~'Οχι μόνο Επιβεβαιώνει δλη τfιν παράδοση κι ο~α διηγσ~νται οι ~ρο
' , το'ν Γκιάφαρ οχι μόνο κα-θ-ορίζει σαφεστατα το μέρος οπου 

νογραφοι για ' , - - 'Ε ' ' 
"'' '))' α'ποδεικ·νύει άκόμ11 δτι τΟ δεύτερο αιωνα της γιρας, την 
uαφτηκε, α "" ' , ' ,.. '"' Γ ' 
, ' δηλαδη' tών Φατιμητών τΟ μέρος Οπ:ου κοιτοταν το σωμα του κια
εποχη ' , "'Ο " - eδ '& ε πάνω σΕ 
φαρ τιμή&ηκε ίδιαιτέρως άπΟ τους Χαλιq:_ες. , τι ε~ει ι ρυ η κ,~ 
χαλάσματα 'ίσως αρχαιότερη ς πρωω'ίσλαμ ικης οικοδομης, πολυτελε~ Μαυσ~ · 
λείο για τΟν tάφο τοίi Γκιάφαρ, απ~ τΟν όποίο, κ~ αν "ίσω;e σήμερ~ δεν 
σώζεται τίποτα τΟ σημαντικό, πάντως μίiς περισω&ηκαν οι μαρμαρινε~ 
καλοδουλεμένες πλάκες τfiς εποχfiς, ποu χρησίμευσαν γιct περίφραγμα του 

ιινήματος. , δ ' ' {j 
' "'Οτι δΕ Ε:πl Φατιμητών tδρύ&ηκαν εκεί πολυτελείς οικο ομε~ κα~ Ί:α ιε: 
ρ&ι&ηκε όριστικα ώς πολυσέβαστος δ τόπος εκείνος, άποδεικνυει ακομη η 

J Τiς πλάκες αύτΕς φαίνεται δτι τiς ό.νακάλυψε, κατό. τύχη; άν~σκάβ~ντας γ_ύρω 
στΟν τάφο, κάποιος 6.ξιωματικός Τοϋρκος ΜεχμSτ Ναζίμ, εtναι τωρα εικοσιπεντε χρονια. 

2 'Η έπιγραφή εtς τΟ • Αραβικό πρωτότυπο: 

I Ι\' I . ;, ,._ "' Ιi .. .;"\k.\1 ( \ ) j'Ι' '-:'" " ~ u' . .; • · < 

~-' ":ι~ ~~ J"' <:Li ,j Χ~a-ΙΙ 
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τελευταία φράση τfjς επιγραφfjς α~τfjς μαζ\ με το style τών γραμμάτων, με 
τα όποία είναι γραμμένη ή δλη επιγραφή. 

τα γράμματα αUτα είναι άσφαλώς τοϋ δευτέρου Ίσλαμικοϋ αιωνος, 

Ομοια μ~ Εκείνα που χρησιμ6ποίησαν οί Φατιμfίτες σ~ δλες τους τlς οίκοδομές 

ή δΕ φράση « οί εύχες κι ή είρήνη του Θεού Clς είναι άπάνω του», είναι 

φράση ποU χρησιμοποιείται &πΟ τοUς Μουσουλμάνους μόνο για προφfιτες. 

Ό Γκιάφαρ ομως, ό &δελφος τοϋ "Αλι, δεν f]ταv προφήτης παρa για 

τους Σιtτες μόνο, οί όποίοι τιμούσαν τΟν "Άλι, τΟν &δελφό του, σχεδΟν πιό

τερο κι &πΟ τΟ Μωάμεft. Οί Σουνίτες Μουσουλμάνοι, Όμαγιάδες καl tί.λλοι 

ποτΕ δΕν τΟν -θ·εώρησαν προφtlτη. "Ώστε η εύχη αύttl είναι κα-&αρώς σιϊτική, 

δηλαδfι Φατιμήτικης προελεύσεως, κι ο! Φατιμίjτες Χαλίφες τfjς ΑΙγύπτου 

είναι Εκείνοι που φρόντισαν για τη μεγαλόπρεπη διακόσμηση τοϋ τάφου τοϋ · 
Γκιάφαρ, του ίδιαίτερα δικοϋ τους "Άγιου, τού &δελφοίJ του αίρεσιάρχη τους. 

Οί δυΟ G.λλες πλάκες, ποlι κοίτονται στη βορεινi] καL στη μεσημβρινη 

πλευρα τοϋ τάφου, είναι κι αύτΕς μαρμάρινες. Κι &πΟ τη μια μερια εχουν 

&νάγλυφες ώραιότατες επιγραφi:ς με κούφικα γράμματα &ν{}οστόλιστα (fleu
ris), Εξαίσιας τέχνης, κι &πΟ τfιν tί.λλη Εγχάρακτες ΕπιγραφΕς μ~ άπλούστερα 

γράμματα. Κι αύτΕς μποροϋν ν~ &ναχ·θ·οϋν στΟ δεύτερο αί.ώνα τής eΕγίρας, 

Οπως καl ή tί.λλη ποιJ προανάφερα. 

eH μεσημβριν1l πλάκα, σπασμένη σΕ πέντε κομμάτια, λέγει &πΟ τΟ μέρος 
τfjς κούφικης &νάγλυφης επιγραφfjς: 

Είς τΟ Ονομα τού Θεού τού πολυεύσπ).αγχψου τού 

πονετικοίι. Κα/. μη πιστεύετε 

'Ότι όσοι σκοτώνονται ακολουθώντας την όδiηι 

τού Κυρίου πεθαίνουν· Οχι 

Ζοίιν κοντd. στΟ Θεό εύτυχισμένοι. 1 

Έδώ liχομε το έκατοστο έξηκοστο τρίτο ρητο τού ΠΙ κεφαλαίου του 

Κορανιοϋ μΕ τΟ όποίο δ Μωάμε& εβαλε τlς βάσεις τοϋ ίερου πολέμου, 

άποκαλύπτοντας την εύλογη μένη τύχη Εκείνων ποiι σκοτώνονται πολεμώνrας 

κατd τών άπίστων. 

Το πίσω μέρος τfjς πλάκας α~τfjς, με την &πλη εγχάρακτη κούφικη 

Επιγραφή, είναι πολiι δυσανάγνωστο καl τριμμένο· μπορεί Ομως περίπου νd 

διαβαστii δτσι: 

{ Είς τΟ Ονομα τού Θεού J τού παλvεύσπλαγχναυ, τού πονετικού 
τού Θεού τών άνθρωπί11ων πλασμάτων. eo Θεός 

1 Ή έπιγραφfι είς τΟ ΆραβικΟ πρωτότυπο : 

:_,_,; j.ι.rr.) ..ι: •• ι,~ Ι J~ G1_,.1 ,t1 J,-J ~:• υ_iΙΙ ι:r--;. :ιJ r-> JΙ <.Υ" JΙ ,t1 ΓΙ· 
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Ciς εύλογ1]σ17 τΟ Μωάμεθ καt (τοiκ 
έκλεκτοVς συντρόφους τuυ . f. 1 

'Η βορειν11 πλάκα τοϋ τάφου, σπασμένη σΕ τέσσερα κομμάτια κα'ι μάλλο~' 
, , κη' κατάστασ11 εlναι στολισμένη μΕ τΟν 'ίδιο πολυτελέστατο Επιγραφικο 

σε κα • , λ' • , 10) 
' " ω' "t r1 Ci//η (είναι Εχείν11 που φαίνεται &.ρκετα κα α στην εικ. , 

τρΟΠΟ, O:t ., r. • '- ι '" , , _ 

κι εχει το\:1το τΟ χαρακτηριστικό, δτι &.νάμεσα στCι λουλουδενια σrολιδια της 
άνάγλυφης επιyραφfις, πρΟς τα ανω κι &ριστερΟ: ύπάρχει σκαλισμένο κι εvα 
περιστέρι ποι'.! πετ~. 

Ή &νάγλυφη έπιγραφi1 λέγει: 

έκεϊ:ιιοι πσι, δε1' το~)ς ακολούθησαν δεJ' 
' '6 ' δ' θ' , 1 

, '7 θd έχουν Υ.α'J'ενα φο )Ο και εν α εχοv1' Λυn · . · · 

'Εδώ εχομε μέρος τοϋ έκατοστοϋ έξηκοστοϋ τετάρτου Εδαφίου, 
ΠΙ κεφαλαίου τοϋ Κορανιοϋ, τΟ Οποίο λέγει Ολόκληρο: 

τοίί 

' θ~ I ' 'οισε δ Θεός χ_ αίρονται « Γεuiiτοι. ;ι:αοrl Ν; αίτίας τώ1' α γα W"J1 ΠΟ1' τους χα~ - . 
Οποv έ~εΤνοι ~ο~ δε1 , τοVς άκολΟ"ι~·θησω' δεν θd 8χουγ κανέJΙα φό6ο καt 
δf·γ θd l!χου1' ί.ύπη ». 3 

' ') - 'δ ' 164 παU είναι πάλι "'Ωστε ιl Επιγραφη αUηΊ εtναι το τε ..ος του ε αφιου , 
συνέχεια τοϋ Εδαφίου 163 που άναφέρει fι tί.λλη πλάκα. , , , 

'Η &ρχ1) τού εδαφίου α~τοίi &σφαλώς {}d 1~ταν, χ~ραγμε~η σε, τεταρ~ 
πλάχα, ποi• δΕν σώζεται πλέον mlμερα καl που {} αποτελουσ: τη, δ~τι~η 
πλευρcf. τοϋ περιφράγματος τοϋ τάφου το~ Γκιά;rαρ. "ΑλλΟ:σ~ε πισ~ απ ο τ~ν 
τάφο διέκρινα κάτι Εντελώς κομματιασμενα μαρμαρα, που ισως ειναι τμη
ματα τής .πλευράς ποlι λείπει σ1Ίμερα, κα'ι που {}ι); είχαν σκαλισμένη την άρχη 
τού κουτσουρεμένου αύτοϋ Κορανικοϋ Εδαφίου. , I 

το πίσω μέρος τής βορεινijς πλάκας είναι Εντελώς καταστρεμμενο και 

σχεδΌν &δύνατο να διαβαστί\. Διακρίνονται τμtlματα προσευχής. 

"Εχομε λοιπον ηδη, μέ τlς τρείς α~τες επιγ?αφές~ όλοκ:,ηρωtι~η έπ~βε
βαίωση ηΟν παραδόσεων περl τοϋ τάφου τοϋ Γκιαφαρ-εμπν- Αμπου-Ταλιμπ: 

~Η μία πλάκα κα{}αρα Επιτύμβια άναφέρει τΟ Ονομα τού Γκιάφαρ και 

1 'Η επιγραφη εiς τΟ Ά.ραβικΟ πρωτότυπο: 

J ..ι:f- ι}- ..:iJI j"'J <.);\\.11 <-:-J ,1 J.λ-1 r-> Jl ύ"' )\ <\. 

2 <Η επιγραφη είς τΟ 'ΑραβικΟ πρωτότυπο: 

" ,"·"·Ι ·ι· Ιk.LI·,..lll . :.,,;;;,;_ς , J r=,.. J J;. , ..! t• ~ ύ' rr. "' -' '-'-
~ Πρόκειται πάλι γιιi εκείνους πού πάν στΟν πόλεμ? καi χα(ρονται, δπου έξασφαλί~ 

ζουν Sτσι καl τη,. εύτ-uy,ία έκείνων ποiι δi;ν τοiις άκολου-6-ησα·ν. 
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τfιν προσωνυμία «έλ-Ταγιόρ)) που τοϋ έ:δοσε δ Προφ1lτης tιμώντας τΟ μαρτυ

ρικό του {}άνατο. O'L U.λλες δύο &.ναφέρουν δυΟ πολυσέβαστα καl πασίγνωστα 

ρητ& τοϋ Κορανιοϋ σχετικd μΕ τΟν ίερΟ πόλεμο καl τ1)ν &.ξιοζ11λευτη τύχη 

που προσμένει Εκείνους, που πε-θαίνουν γι& nlν πίστη τους. το σύ\'Ολο άπο~ 

τελεί περίφραγμα τάφου πολυτελέστατο, γν1Ίσιας ΜουσουλμανικΊϊς τέχνης τοίi 

δευτέρου αίώνος της "Εγίρας, καl άξιο για τΟ πρόσωπο που ίtπρεπε να τιμη-θΌ 

μΕ τ& δ.για Εκείνα λόγια. 

Χωρ1ς &.μφιβολία, οί πλάκες αύτΕς κι 'ίσως καl οί €κτακτες μαρμάρινες 

κολώνες τοϋ μίχραμπ εlναι τα μόνα λείψανα τής μεγαλόπρεπης: οίκοδομfiς, 

ποU οί Φατιμfjτες €στησαν Εδώ, τΟ δεύτερο αιωνα τής ~Εγίρας, πάνω άπΟ 

τΟν τάφο τοϋ Γκιάφαρ, δυΟ βtlματα μακρια &.π' τΟ μέρος πού €πεσε πολε

μώντας τοVς Βυζαντινούς. 

ΤΟ μέρος δπου κοίτονταν οί πρωτομάρτυρες τοϋ ~Ισλαμ aα fιταν r}δη 

σεβαστΟ άπΟ τΟν πρώτο αίώνα τfjς "Εγίρας. Έκεί οί Φαtιμfjτες Εχτισαν dργό

τερα Μαυσωλείο, δπως καl σΕ τόσα αλλα μέρη τfjς Συρίας καl τfjς Παλαι-.. 

στίνης, στη Δαμασιι.Ο κι άλλοίί, κι άπΟ τότε οί Επικεφαλfiς τοϋ Μουσουλμα

νικοϋ κόσμου δΕν Επαυσαν να διατηροϋν τα μνημεία αUτα και να τα Επισκευά

ζουν, Οπως μαρτυροϋν οί έπιγραφΕς που άνέφερα τfίς έποχfjς τών Μαμελού

κων, &.κόμη και ή τελευταία τοϋ 1912. 
"Ισωρικώ; λοιπΟν νομίζω, δτι δε" Επιδέχεται συζήτηση δτι έκεί ποt_ είναι 

τΟ Meshed Εγιvε ή μάχη τώv Μο-&ών, καl στΟ παραπλαϊνΟ χωριΟ -&αφτηκε 

στα 629 δ Γκιάφαρ κι οί πρώtοι στρατιώτες τίίηι Άράβων. 

Το ζ1]τημα αύτο νομίζω, δτι δεν άμφισβηη]&ηκε ώς σήμερα σοβαρά, 

για πρώτη Ομως τώρα φορ& δημοσιεύονται Ολόκληρες οί ΕπιγραφΕς τοϋ 

Μαυσωλείου τοϋ Γκιάφαρ. 

Προ έτών δ κ. Cl1. Clermont- Ganneau είχε γράψει δλίγα λόγια πάνω 
στΟ -&έμα αύτό, 1 &.ΊJ.~ οί πληροφορίες που τοϋ Εδωκαν τότε δεν ήταν 1d~ήρεις. 
•Ήδη νομίζω Οτι μΕ δσα είπα συμπληρώνεται 1i μονογραφία τοϋ σοφοίί έκεί
νου μελετητοίί της ~Ανατολής, καl καitορίζονται &.κόμη καλύτερα, και τΟ πεδίον 

τfjς μάχης τών Μο&ών καl δ Τάφος τοϋ Γκιάφαρ- έλ- Ταγιaρ- φlλ- Τζεννέ. 

Χ. Α. ΝΟΜΙΚΟΣ 

1 Εtς "t0 Recueil d' Archeologie Orientale Τόμ. ΠΙ, σελ. 278 · 283. 

δ ' - ' τ&ν λ-Ια&ών Εlκ. J. Γενικ+ι Ciποψις τοϋ πε ωυ της μαχης J • 

Εlκ. 2. "Αποψις τών έρει.ι-τίων τοϋ Μαρτυρίου (Meshed). 
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Εlκ, 3. 'Η μισογκρεμισμένη :ι.αμάρα τοϋ Μαρτυρίου. 

Εlκ. J. το '\'Ei".QLΧO τζα.μl τού ΒαχανταUρ καl fl ε\:σοδος του περιβόλου 
τGn· lερ<'i\ν τoli Γκι(J.φαρ- Έλ- Το:yιrί.ρ. 



t 

ι 
I , 

ΗΔ~. ;). "Αποψtς του νεκρικού τζαμιοϋ τοϋ Βαχαντο\Jρ άπΟ nlν αύλι). 

Εlκ. 6. <Η μεγάλη αύλη τού Χαρd.μ καi ή έρειπωμένη Μενδράσσα. 
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Εlκ. 7. 'Η πρόσοψις τού ·νεκρικού τζαμιοϋ τοU Γr.ιιίφαρ- Έλ- ΤαγΗί.ρ. 

Εlκ. 8. ΤΟ ΕσωτερικΟ του νεκρικού τζαμιού τοϋ Γκιάφαρ- 'Ε λ- Ταγιάρ. 
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!Πχ. 9. Ό τάφος τοϋ Γ·ι.ιcί.φαρ ~ Έλ- ΤαΎιrlρ με ηlν f.::ιι.τι'ψβια 

όνομαστικ1l έπιγραφ1l· 

Εlκ. 10. Ό -cάφος τοϋ Γκιάφαρ -Έλ- Ταγιάρ. 



., 

Ει'%. 11. Ό τάφος τοiί 'Αμπντάλλα. 

Ε.Ί'%. 12. Ό τάφος τοϋ Ζέϊδ. 
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l ΒΥΖΑΝτΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘQ 

ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ 

Τα κατωτέρω έπτα Εγγραψα1 τΟ: όποία έπιφυλλάσσομαι νd. ύπομνηματίσω 

EV προσεχεί τόμφ τijς παρούσης Έπετηρtδος, Εφωτογράφησα εν Άγίφ "Ορει 
κατ<i το 1913 καl ilvεκοtνωσα κατu Φεβρουάριον τοϋ 1914 εν τίj ΡΠΘ' συν

εδρίι;ι τijς εv 'Αδήναις 'Επιστημονικής Έταιρεtας. 1 Δεν με λανδάνει οτι έξ 

αi'ιτών τu dπο τού dριδμοϋ 2 καl έξijς εδημοσιεύl!ησαν εν τι$ μεταξ\J κατι\ 

το 1919 έν τφ Γ' τόμφ τού Γρηγορlου Παλαμιi (σελ. 209 κ.έ.) .uπο τού 
γέροντος Άρκαδίου τού Βατοπεδινού, έπειδ>) δμως ή εκδοσις α~τη δεν .έγέ

νετο μετ&. της δεούσης Επιμελείας, άφ ~ σΟ πλείστα ι τών λέξεων τών Εγγράφων 

Εχουσιν ύπΟ τοϋ Εκδότου παραναγνωσ{}ή, πολλαi παραλειφ{}ή, Ciλλαι Ciνευ 

οΜεμιιiς &νάγκης προστεδij, στtχοι δ' όλόκληροι, Ι!νεκα dσαφείας τής γραφής, 

&ποκοπfι καί διό:. τελειών άντικαταστα&η, δια τοϋτο, χάριν τών ερευνητών, 

Εκρινα άναγκαιοτάτην την Επανέκδοσιν αilτών. 

1. 

ι Σvμβιβαστικοv yeάμμα eπι διεvέςεως τώv μοvώv 

Βατοπεδlοv και Φιλαδέλφοv. 

(26 Δεκεμ6ρlου τού lτους 6510 (1001) lνδ. ιε'. 

Έπl μεμβράνης διαστάσεων 0,75Χ0,48 τού μέτρου, ύπ' dριδμον l.Β.ω 

έν τι$ χειρογράφφ καταλόγφ τού γραμματοφυλακείου τijς μονής. 

<Η μεμβράνη έπικεκολλημένη επl χάρτου· η γραφ>) έν πολλοίς ήμιεξί

τηλος καl. δυσανάγνωστος, Ι.δίg Ενεκα φitοράς Εκ τών συνδιπλώσεων τής μεμ

βράνης υπαρχόντων δμως έν τι$ γραμματοφυλακείφ τijς μονijς τεσσάρων 

παλαιών άντιγράφων τοϋ γρ<ίμματος, dνεγνώσ3ησαν έκ τούτων α't εt.λείπουσαι 

.η δυσανάγνωστοι λέξεις- τοϋ άρχετύπου, αϊτινες καl σημειοϋνται έντΟς άμβλυ

γων(ων dγκυλών ( ) '· Α! συντομογραφικαl καταλήξεις όλtγισται· συντομογρα-

ι Βλέπε Ά'δηνάς τόμ. 26 σελ. 273. 
1 'Εντός παρεν-6-έσεως σημειοϋμεν τdς σuιιnληρώσεις τιiηι f:ν τφ κειμέ\'(ρ συντομο· 

γραφουμένων λέξεων. 
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φοϋνται έν τφ γράμματι αt λέξεις: καί, πατήρ, υίός, πνεϋμα, πνευμαηκός, 
σωτήρ, μοναχός, νόμισμα, χρυσός, σταυρός. 

i1: * 
ι t 'Εν ονο(ματι) τοϋ π(ατ)ρ(ο)ς (καl) τοϋ ύ(ιο)ϋ (καl) τοϋ άγίου 
π(νεύ)μ(ατο)ς. Ίωσηφ μοναχος (καl) ήγούμενος (της) μονης τοu 
Φιλαδέλφου μετα (καl) τών έμοl διαφερόντων σαρκικων τε καl 
πν(ευμα)τικών I άδελφών, τών δια τών οίκείων σίγνων τε καl όνο
μάτων δηλουμένων, οί (καl) τους (τιμίους καl ζωοποιους σιαυρους 
ίδίq. χειρί) ..... την παρουσαν Ιiγγρα( φον) καl ένυJπόγραφον 
συ~οιοαστικην άσφάλειαν τιΟέμεθα καl ποιοϋμεν έκουσία (ti'i 
γνωμυ καi αύτοπρο) αιρέτω βουλή σε ι καl οϋτε Ι!κ τινος άνάγκης η 
βίας η χλεύης η άlπειλης η δελεαcrμοϋ η συναρπαγης f] φάκτου 
άγνοίας η ίΊ.λλων άπάντων τών άποτετραμμένων τοίς θείοις νόμοις 

5 τε καl καl κανόσιν, συν προθυμία δε (πάση) 1 καl όλοψύχω προ" 
θέσει καl δίχα παντος τρόπου καl περινοίας είς ύμας Ν ικόλαον 
τον (εύλα6έστατον) μοναχον καl ήγούμενον της εύαγεστάτης 
μονης τοϋ Βατοπεδίου καl I είς πάσαν την κατα σε άδελφότητα 
έπl ύποθέσει τοιαύτη· έπειδή περ προ χρόνων τινων εκ διαοολικfjς 
ένεργείας προέχώρησαν πολλάκις σκανJδαλά τε (και) φιλονεικείαι 
άναμεταξυ ήμών τε και ύμών δια το πλησιάζειν την καθ ήμας 
μονην τη ύπο σε λαύρα, &στε πολλάκις κατελθόντας τους άγίους 
π(ατέ)ρας I ήμών καl ήγουμένους μη ίσχύσαι είρηνεϋσαι ήμας δια 
το ώς είρηται γειτνιάζειν ή μας άλλήλοις (και) γαρ τα καθ ή μας 
μέχρι τοϋ κραταιού και άγίου ήμών βασιλέως : προήχθη (καl) 
προστάξει της άγίας αύτοϋ βασιλείας έξ αίτήσεως ήμών, έδέξατο 
ό πανεύφημος μάγιστρος ό κυρ Ν ικηφόρος, το τινικαύτα δομέστι-

10 κος ών των Ι σχολών, τοϋ άποστείλαι τον όφείλοντα τα άναμεταξυ. 
ήμών άμφιοαλλόμενα καλώς διευκρινησαι· sξαπέστειλε δε ό αύτος 

1. όνό(ματι) . . . σαρκικών 2. σίγVων τε ... παροVσαν 3. έκουσίq. ... 
αύτοπροαιρέτφ 4. σVν προθυμίq 5. όλοψύχφ .· .. μοναχδν . . . 6. πά-
σαν . .. κατd . . . lοιαύτn . . . τινών 7. φιλονικίαι. . . rf;ν καθ~ ... τfi ύπδ σέ .,. 

λαύρq: 8. τά καθ' ήμliς 9. τΟ τηνικαϋτα 1 Ο. dποστείλαι · 
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:τανεύφημος μάγιστρος τον εulλαοέστατον (καl) τη άρετι) περι66η

τον μοναχον τον κυρ Θεοφύλακτον τοϋ πρεπόντως (καl) θεαρέστως 

τα καθημας διοικησαι· δς ώς δντως πν(ευματ)ικος (καl) δίκαιlος 

ίιπά.ρχων έξισοτης, συνεδριαζόντων αύτώ (καl) πάντων τών π(ατέ)

ρων (καl) ήγουμένων, τα καθημfiς, ώς (καl) ijδη ε'ίρηται, λεπτομε

ρώς έξετάσας, ψη I φον Ιiγγραφον καθημών έποιήσατο καταδικά
ζουσαν ήμας τοϋ έξεωθηναι μεν της γης, ένήπερ η τε μονi] 

συνίσταται καl οί άμπελώνες (καl) κη I ποι έπήκεινται, την δε της 

βελτιώσεως τιμην λαοόντας ή μας τών έκείσε ύποχωρησαι· τούτων 

οϋτως ύπ' αύτοϋ πραχθέντων, τη προτέρα ίδιοτεία Ι μαλλον δe ι5 

άπειθεί~ βαρέως τοϋτο ύφηγησάμενος, προσηλθον (καl) αύθις τώ 

Χριστομ;jμήτω (καl) κραταιώ ήμών βασιλεi (καl) προστάξει της 
αύτοϋ βασιλε(ίας) Ι την τοιαύτη ν δίκην ύφηγησάμην τ& άγιωτάτω 

(καl) οίκουμενικώ πατριάρχη τω κυρ Σεqγιω· ό δε δια το μη παρεϊ

ναι ύμας τους διαδίκους μου έν ι τη θεοφυλάκτω πόλει μονομερiίJς 

ούκ ήθέλησεν, ούδΕ: γαρ ένεδέχετο πέρας δοϋναι τη τοιαύτη δίκη· 

γράμμα <δε ι της αύτοϋ αyιωσύv(ης) άπέστειλε δι 1 έμοϋ αύτοϋ τω 

εύλαοεστάτω μοναχω κυρ Παύλω, τ& πρώτω τοϋ καθημfiς άγίου 

-δρους, δπερ γράμμα διελάμ6ανεν πάντα τό. παρεμοϋ ένώπιον της 

άγιωσύνης Ι αύτοϋ κινηθέντα· προς τ& τέλει δε τοϋ γραμματ(ος) 

ήν γεγραμμένον οϋτως έό.ν δε εϋλογα τινα προ6άληται έχειν ό 

δηλωθεlς καθηγούμενο(ς) διαγραφης σου δη I λ&σαι ήμι ν· έν οίς 20 

γό.ρ αύτώ παρα τών νόμων ύπάρχει βοήθεια την δικαιούσαν πάν

τως. έποίσεται· λοιπον προθυμήθητι εύλαοέστατε ποιησαι καθmς. 

σοl έγράψαμεν· έπαμύ(νων) μεν τ& άδικηθέντι, τοϋ δΕ: άδικοϋντος 

την παράλογον άναστέλλων όρμ(ήν), (καl) σαυτώ (καl) ήμίν έσαi'iθις 

το άνενόχλητον προξεν(ών· I ταϋτα τοίνυν έγm ό ρηθεις ΊωσΎ]φ 

11. τfj dρετfj ... τd καθ~ ήμό.ς 12. έξιαωτΎ;ς ... αύτφ ... τd καθ' ήμaς 
13. καθ~ ήμώJι ... έξεωσθijναι . .. έν fιπερ 14. έπίκεινται . .. τfj προ·· 

τέρq. iδιωτείq, . 15. dπειθείg ... τψ Χριστομιμήτφ (καt) κραταιψ 16. τijJ 

&γιωτάτφ (κα1) οίκουμενικψ πατριάρχn τψ κVρ .Σεργίφ 17. τfι θεοφυλάκτφ 

. .. τfί τοιαύτn δίκυ 18. τqJ εύλαδεστάτφ μοναχij> . .. Παύλφ τψ πρώτφ .. . 
καθ' ήμό.ς ... παρ' lμov 19. τφ ... γράμματ(ος) ... ε~λογά τινα ... διa γρα-
φής 20. αύτip δικαιοVσωι 21. τ{jl ... έσαϋθις. 22. ρηθείς ... μω'α-
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μοναχο(ς) διαγνούς, (καi) ύπο τού οίκείου συνειδότος βαλλόμενο(ς), 

ώς άνάξιον ύπάρχει της μοναχικης -cάξεως το διαβίου παντο(ς). 

διαπληκτίζεσθαί τε (καl) μάχεσθαι, πολλό.ς παρακλfισεις έποιησά
ΙL(ην) ΠQΟζ σε (κα\) διεμού αύτού (καl) διό. τfuν τιμίων (και) πν(ευ

ματ)ικfuν ήμ(&ν) π(ατέ)ρωv- ό δε ώς aτε πv(ευματ)ικο(ς) 1 (καl) τω 

οντι συμπαθfις Ύjξας τη ,;αρακλήσει ήμ(&ν), ού γό.ρ κατεύλογον 

~σαν τό. παρ' εμοi) πάντα κινηθέντα, είς χρηστό.ς Ύjλθομεν συμβι-

25 Οάσεις δι I άτοι τούτο άπαλλαττόμενος ά,;ο σού τού είρη μένουΝ ικο
λά(ου) μο(να)χ(ού) (καl) της ύπο σε πάσης μονης τε (καl) άδελφό

τητος, πασαν τε καταλιμ,;άν(ων) άμφιβολίαν Ι τε (καl) άγωγfιν 

πέπρακά σοι την πολλαχώς είρη μένη ν μονfιν εξολοκλήρου διό. το 

την γην τού τε μοναστηρίου (καl) τών άμπελών(ων) άν1jκειν τοίς 

δικαίοις Ι της ύπο σε λαύρας τούτο δε ποιων μετa διφθενσίονος 

έν (όνό)μ(α)τι π(ατ)ρ(ό)ς, υ(ίο(ύ (καl) άγίου πν(εύματο)ς, είς σε τον 
πολλαχώς είρημένον Νικόλαον μοναχον και πάσαν της ύπο σε! 

μονης άδελφότητα, λαβwν την ύπ6ρ της τοιαύτης μονης τιμην 

διαχαράγματας χρυσού νομίσμ(α)τ(ος) έκατον όλότραχα, ώς Ύjδη 

(καl) πρότην απολαβ(ηv) Ι ύπiορ της τ&ν άμπελώνων βελτιώσεως 

διαχαράγματος χρ(υσού) νομ(ίσματος) τεσσαρακονταενέα όλότραχα 

30 (καl) αύτά· ώς είναι την πάσαν τι μην της τε μονης ( καl) i τ&ν 
άμπελωνων χρ(υσίi) νομ(ίσματα), διό. πρώτης (καi) δευτέρας κατα

βολης, έκατον τεσσαρακονταενέα· ταύτην τοίνυν την τού είρημένου 

χρυσού ποσότητα Ι άπολαβόντες άπο χειρος σού τού πολλάκις 

ρηθέντο(ς) Νικολά(ου) μοναχού (καl) ήγουμένου είς τό.ς ήμετέρας 

χείρας κατενώπιον τών τιμίων γερόντων, τ&ν διατης οίκί(ας) ~ 

ύπογραφης δηλωθησομενων άσφαλιζόμεθα ώς (καi) Ύjδη ειρηται 

την σήμερον 1]μέραν εϊτις έστιν είκό.ς εκτη τού δεκεμβρίου μηνός, 

χο(ς) . . . διά βίου 23. δι' έμοϋ ... πν(ευματ)ικδ(ς) 24. τψ ... είξας 
τfi. . . κατ' εϋλογον 25. διά τ οι. . . πάσαν 26. τfιν . . . έξ όλοκλήρου 
27. ποιώ... δεφενσίωνος ... πάσα11 28. διά χαράγματος... πρώτην άπο

Ι.αfi(iιν} 29. διά χαράγματος ... <εσσαράκοντα έννέα ... πάσαν 30. ιlμπε
λώνωv... τεσσαράκοντα έvνέα 31. διa τής . . . οΙκεί( ας) 32. δηλωθη

οομένων . . . είρηται . . . ήτις έοτίν . . . εl' ποτε ... καιρφ. 

' 
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'ίνα είποτε καιρίο 11 Ι χρόνω εύρεθ&μεν, ε'ίτε έγο1 αύτο(ς) μοναχο(ς) 
'Ιωσηφ η sτερός τις τ&ν διαφερόντων έμοl τε (καl) τη ύπέμe μονη 
έπάγων ύμίν άγωγό.ς τε (καl) περικοπίiς περl της τοιlαύτης πολυ
θρυλήτου ύποθέσεως 1j μεριΚΟ)ζ η καθόλου, εν οίοδήποτε χρόνω, 
καθοιονδήποτε τρόπον, ε'ίτε περl ιJλης 1j βελτιώσεως η γης I τ&ν τε 35 

άμπελώνων (και) κήπων (καl) χωραφιαίων τόπων, παρεκτος τ&ν 
ύλοκοπίων ώνπερ έκοπάδευσα ά'•αμετu.ξύ το)ν άγρii)V τούτε μονα
χού Ζωσιμδ. Ι (καl) τού Κυρίλου, ό τοιούτος κατό. μsν πρώτοις 
έστω άλλότριος της άμωμήτου ήμ(ών) τ(&ν) χριστιαν(ών) πίστεως, 
ετι δε ή μερlς αύτού μετό. τού 'Ιούδα, κληρονομ&ν (καl) I την 
άρό.ν τ&ν τι1] άγίων π( ατέ)ρων ή μiiN άντιστρεφέτω δε προςέτ( ι) 
(καl) -τ (ην) καταβληθησαν τιμΥjν τ&ν έκατον τεσσαρακονταενεα 

νομισμ(ά.των) είς το διπλά.σιον, i έκδιωκέσθω άπο παντος κριτηρίου 
εκκλησιαστικού τs (καl) πολιτικού (καl) τ&ν π(ατέ)ρων τού καθημδ.ς 
άγίου δρους ό)ς (παραβάτης τii)ν> ίδιοχείρ.ων αύτού· ίσχυρό. δf.i 
(καl) βεβαία διαμενέτω ll παρημ&ν <προς) σε γενομένη εγγραφος 
(καl) ένυπόγραφο(ς) άσφάλεια, γραφείσα διαχειρ(ος) Άριστοβού
(λου) μο(να)χ(ού) (καl) ήγουμέ(νου) μον(ης) τού άγιου άπ(οστόλ)ου 
'Ανδρέου Ι έν ετει τ& ,ς φ ί τ& προγεγραμμένω μην\ τijς ιε' 40 

Ίvδ(ικτιώνος) κατενώπιον τ( &ν) τιμίων γερόντων (καl) καθηγου
μένων τ(&ν) διό. τών οίκείων ύπογραφ&ν δηλωθησομ(ένων) I 

1- Παvλος μο(vα)χ(ός). t Νικηφορος μο(vα)χ!ις) (κα!) προ(ηγού
μεvος) παριμι επι τη παρουσι απαλακ.ικη (και) σvμβιβαση {κα!) επι
δοσι των (vομισμάτωv) και μ(α) ρ(τvρώv) vπ(tγραψα) lδιοχειιιως I 

t Γρηγ6ριος μο(vσ.)χ(Ιις) (και) ηγούμενος μο( νfjς) τοϋ Ραβδοv
(χοv) παρήμηv επι τfj παροvση σvμβηβαστικη άσφαλεία (καΙ) μαρτ(v
ρών) vπ(έ)γραψα ιδιοχειρως t I 

33 χρόνφ ... μοναχο(ς} 'Ιωσfιφ ... έμοί τε ... τfι ~,.{ έμε μονfί ... άγω-
γάς τε... περικοπάς 34. οίφδl]ποτε χρόνφ ... καθ' οίονδήποτε 35 ώJ' 
περ ... τοiί τε 36. Κυρίλλου... πρώrης 37. προσέτι. . . κατα6ληθεί-
σαν ... τεσσαράκοντα έννέα 38. έκκλησιαστικοϋ τε ... καθ' 'ήμaς 39. παρ~ 
ήμώ)' ... διά χειρδς... άγίο'Ο 40. τψ ... τijJ προγεγραμμένφ. 41. ΠαV-
λος... Νικηφ6ρος .. . παρήμην έπt τfί παρούσυ άπαλλακτικfi ... συμβι6ά-
σει ... έπιδόσει τcίηι ... ύπ{έ)γραψα lδιοχείρως. 42. ήγούμενος ... ~Ρα6δού-
(χου) ... τfί παρούσn συμ6ιfiαστικfι άσφαλείq ... ύπ{έ)γραψα ... lδιοχείρω;. 
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t Τιμο6(εος) (μον)αχ(ος) 6 lατρο(ς) παρημη tπι τή παροiίσι σvμ
βιβα~τικη ά~φαλlα (καΙ) μαρτvρών vπεyραψα Ιδία χειρ/ t Ι 

Τ Διονvσιο(ς) (μον)αχ(ος) (καΙ) πρεσβυτερος μον(ής) τοiί σ(ωτfj)
ρ(ο)ς παριμ(ην) επι τη παρουσι σιμβατικη ασφαλια (καΙ} μαρτ(υρών) 
υπ(έyραψα) ηδυοχήρος 1 

46 t Άντρ(6)ν(ι)κος μοναχος κε ηyουμενος μονης του αyηου Νηκη~ 
φορου παρημη επη τη συμβηβαατηκη ααφαληα κε μαρτυρον vnε
yραψα ηδηοχηρος Ι 

t :Ξυμεrοv (μον)αχ(ος) 6 λσυτρακηνο(ς) παρ/μι tnl τη παι;ιοiιαη 
συνβιβαστικη άσφαλείά (καΙ) μαρτ(υρών) ύπεyραψα lδιοχειρος. 

Ιω(άννης) μο(να)χ(ος) κε ηyουμενος του Αουτρακηου παι;ιημι 
tπι παρουσι αυνβιβαστηκη ασφαληα μαρτυρο υπεyραψα ηδιοχηρως t 

t Γεορyηος μ(ονα)χ(ος) παριμην επη τη παρουση σvνβηβαtιτηκη 
ασφαληα κε μαρτυρω υπεyραψα ηδια χηρι. 1 

t Ξενοφ( ών) (μαν )αχ( ος) (καΙ) fιyουμενος τοiί άyιου Γεωρyι 
nαρήμη επι τη τοιαυτ(η) αυμβιβαστικη άσφαλεία (καΙ) μαeτυeών vπε
yραψα lδιοχ(εlρως) t Ι 

50 t Μιχαηλ (μον}αχ(ος) (καΙ) οlκονόμο(ς) παρήμην tni τη τοιαυτη 
συμβιβαστικη άσφαλεία (καΙ) μαeτ(υeών) ύπέyραψα τον μ/ιν στ(αυ)ρον 
tδιοχειeως το δε iiφος (διιi) χειeο(ς) του rιιαφε(ως) 1 

Αε6ντιο(ς) μ(ονα)χ(ος) (καi) fιyούμεν(ο)ς του άyιοv Νικολα(ου) 
nαρήμην tnl τη τοιαυτ(ο) συμβιβαστικη άσφαλεlα (καΙ) μαeτ(υρών} 
ύπεyραψα τον μeν στ(αυ)eον lδιοχεlρως το δε iiφος (διιi} χειρο(ς) τοv 
yραφε( ως) Ι 

t Κveιl.λ(ος) μσναχος (καΙ) ειyουμενος παeίμη επl τη τοιαυτη 

43. Τιμ6θ(εος)... lατρο(ς)... παρήμψ έπi τfj παρούσn συμ6ιβαστικιΊ 
ά λ ' • ' 'δ' 44 ' σφα ειq, ... υπεγραψα ι ιq.... . πρεσ6υτερος ... παρήμην-έπi τJί παρούση 
συμβι6αστικ,ή άσφαλείct . . . ύπ(έγραψα) lδιοχείρως 45. 'Ανδρ(6)ν(ι)κος 
μοναχΌς καi ήγούμενος μονijς τοϋ άγίου Νικηφόρου παρήμφι έπ1 τfj 
συμ6ι6αστικfl άσφαλείq. καi μαρτυρώ~' Vπέγραψα lδιοχείρως 46. παρή
μην · · · τfj παρούσn συμβι6αστικfj άσφαλείq. . . ύπέγραψα ίδιοχι:ίρως 
47. 'Ιωάννης . . . καi ήγούμενος του Λουτρακίου παρήμηγ έπl {ιfl] 
παρσύσn συμt3ιf3αστ:ικfί dσφαλείrt- [ καί) μαρτυρώ,, ύπέγραψα ίδι~Χείρως. 
48. Γεώργιος.. . παρήμφ• έπt ηj παρούσn συμt3ι6αστικfl άσφαλείq. καi 
μαρτυρώ{ν] ύπέγραψα ίδίq. χειρί 49. f;γούμενος ... άγίου Γεωργίου παρή-
μην έπl τfί τοιαύτn συμ6ι6αστικfι άσφαλείq. ... ύπέγραψα 50. Μιχαfιλ ... τfί 
τοιαυ'τιι 66 _,, λ ' ~.s: ' δ' ' . συ μ ι αστικn <_ασφα ειq. . .. ιυιοχειρως . . . ε ... χειρος τοϋ γραφέ(ως). 
51. τού άγίου Νικολά( ου) ... τfj -~τοιαύι(.η) συμ6ι6αστικfj άσφαλείq. . .. ϋπέ~ 
γραψα ... δ!: ... χειρο(ς) τοϋ γραφέ(ως). 52. Κύριλλ(ος) μοναχος ... ήγού-
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σοινβιβαστικη άσφαλια (καΙ) μαρτ(υρώv} vπεyραψα ιδιοχιρ{ως). I 
t Γεώργιος (μον)αχ(ος) (καΙ) πρ(οηyούμενσς) παρημη επι τη τοι

αiιτη σvμβηβαστηκη ασφαλια (καΙ) μαρτ(υρών) iJπεyeαψα ηδιοχηeο(ς)J. 
+ Κυριλλος'i μο{να)χ(bς} (καt} ηyουμ(ενσς} του Χανα, παρον τη 

τυαvτη πρασι [και} μ(αρτυ}ρ(ών) υπε(yeαψα) ιδιοχειeος. 

1 ~ ( = 'Ιωσi]φ) μοναχος (καΙ) fιyουμενο(;) άναyνοiις το ό'λσν 5δ 
- iiφος (καΙ) {άποδεχ6μενος) . ..• πeοέτα~α (κα!) ύπέτα~α τον 
c Η φ μtν στ(αv}ιιον σiιν τοiί όνόματ6ς μου I ο!κεiα χειρl, το δk 
iiφος (διιi) χειρος τοiί ,yραφέως. 

c Ε ( = Άρσένιος) μοναχος[άvαyνοvς} (καΙ) άποδεχόμενος την 
-- τοιαiιτην πeασιν προετα~α (καΙ) ύπέτα~α τον μev στ(αv}ρον 
ο c σvv του όν6ματός μσv οlκεια χειρt, Ι το δε [iiφσς δια χειιιος 

τοiί yραφέως.] 

'Αντίγραφα χρυσοβούλλων λόγων τών αύτοκρατόρων Νικη
φόρου Γ' τού Βοτανειάτου και Άλε~ίου Α' τού Κομνηνού, 

και πιττακίων άδήλων αύτοκρατόρων. 

'Επ\ μεμβράνης διαστάσεων 1 μ ,δ[> Χ Ο μ' 26, καταγεγραμμένης ύπ' dριδ. 
1 ω εν τιρ χειρογράφφ καταλόγφ του γραμματοφυλακείου τfίς μονης περι~ 

εσώ&ησαν εν άντιγράφφ δύο χρυσόβουλλοι λόγοι άνευ ύπογραφfις τοϋ άπο
λύσαντος αύτοUς αύτοκράτορος1 εtς βασιλικός όρισμός καΙ. τρία βασιλικd 

πιττάκια. 
~Η γραφη τοϋ άντιγράφου 1 δπερ διατηρείται Εν &ρίσττι καταστάσει, δΕν 

δύναται να όρισ-θύ μεταγενεστέρα τοϋ δωδεκάτου αίώνος, δεδομένου δΕ Οτι 
οί. εν αύτψ περιεχόμενοι χρυσόβουλλοι λόγοι άπελύ8ησαν Ο μΕν ύπ~ &:ρι-&. 2 
τi'jς παρούσης συλλογfjς κατa τον Ίανουάριον του Ιiτους , ςφπη' (6588=1080), 
ό δε ύπ' &ρ ι&. 3 κατa τον Φεβρουάριον του Ιiτους , ς φ~' (6590= 1082), συμ
περαίνομεν Οτι τΟ άντίγραφον Εγένετο όλίγα Ετη μεη\ τfιν άπόλυσιν τών 

χρυσοβούλλων, ών τΟ μΕν άποδοτέον είς τΟν αύτοκράτορα Ν ικηφόρον Γ' 
τον Βοτανειάτην (1078~ 1081), το δε είς τον αύτοκράτορα Άλέξιον Α' τον 

μενος παρ'i}μην έπl τfi τοιαύτn συμ6ι6αατικfj iι.σφαλείq, ... ύπέγραψα ίδιοχεί
ρ(ως) 5β. παρήμην έπt τfι τοιαύτη συμ6ι6αστικfi Ο.σφαλείq,... ύπέγραψα 

lδιοχείρω{ς). 54. Κύριλλος.. Ίjγούμ(ενος) ιού Χανfi, παρω~' ιfj τοιαύτn 

π.ράσει . . ύπέ(γραψα) ίδιοχείρως δδ. ήγούμε1'ος 56. οlκείq, f>7. πράσο' 
προέιαξα ... οίκείq.. 
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Κομνηνον (108l- lll8). 'Αμφότερα τα χρυσόβουλλα ταύτα εiνε γεγραμμένα 
έπl τijς αύτijς οψεως τijς μεμβράνης. 

Έπl τijς έτέρας τijς μεμβράνης οψεως δια τijς αύτijς χειρος &ντιyεγραμ

μένα κείνται τΟ. ύπ" άρι{}. 4- 7, ών τΟ μΕν είνε βασιλικόν πρόσταγμα . άπο
λυit"Εν κατα μfiνα Όκτώβριον της Θ' ίνδικτιώνος, τα δΕ λοιπα τρία βασιλικα 

πιττάκια, ών τd μεν δύο άπελύ&ησαν κατα μf}να Νοέμβριον της αUτης Θ~ 
lνδικτιώVος, τΟ δΕ: τρίτον κατι:Χ μην α Φεβρουάριον τfjς ι γ' ίνδικτιώνος. 

Είς τίνα δμως αύτοκράτσρα πρέπει να άποδο3ώσι τα τέσσαρα ταϋτα 
, λό ' /"' αχρονο γητα γραμματα ; 

Οί Εν αϋτοίς &ναφερόμενοι &νδρες, δ δσUξ Σερρών κα'ι Στρυμόνος 

Λέων ό ~ Ακροπολίτης, δ ή γούμενος τfjς μονfiς τοϋ ΒατοπΕ.δίου Ματ&αίος, δ 

1]γούμενος τij; μονijς τών 'Αγίων Άναργύρων Προβονεάγος, καl δ μέγας 

&δνοuμιαστljς κi>ρ Μανουi]λ ό Βατραχωνίτης δεν είνε γνωστοi εξ άλλων 

πηγών, ώστε άπΟ τούτων να δυνηftώμεν vd χρονολογήσωμεν τα άχρονολό

γητα ταϋτα βασιλικc'ι πιττάκια. eH άντιγραφη δμως τών πιττακίων τούτω\• 
έπl τijς αύτijς μεμβράνης μετι\ τών περl ών &νωτέρω ό λόγος χρυσοβούλλων 

καl ή βεβαιότης δτι τΟ άντίγραφον Εγένετο πάντως δλίγα Sτη μετit τi}ν &πό

λιισιν τών χρυσοβούλλων λόγων, ?J.γει ήμιiς ε!ς το συμπέρασμα οτι ό &πολύσας 

τά πιττάκια ταϋτα αυτοκράτωρ είνε πολU πι3αν0ν να είνέ τις τών άπολυσάν

των τοi>ς Επl τijς αύτijς μεμβράνης κειμένους χρυσοβούλλους λόγους. 'Αλλ' &φ' 

Ετέρου αί άναγεγραμμέναι εϊς τα πιττάκια ίνδικτιώνες (-&' καl ι γ') άποκλείουσιν 
άπολύτως πdσαν lδέαν dποδόσεως αVτών είς τΟν αύτοκράτορα Ν ικηφόρον Γ' 

τον Βοτανειάτην, κα&" οσον οfιτος έβασίλευσε κατα τι\ δτη 1078- 1081 aντι
στοιχούντα είς Lνδικτιό'Jνας α;' β', γ' καl δ'. Π ιf.tανώτατον Λ:ίρα εlνε δτι 

&πελύ&ησαν ταύτα ύπο 'Αλεξίου Α' τού Κομνηνοϋ, &σχολη&έντος ώς γνωρί

ζομεν Επανειλημμένως με τ<Χς ί•ποf.tέσεις τών Εν άγίφ "Όρει μονιϊ>ν, 1 η ίσως 

καl ύπό τινος τών διαδόχων αύτοϋ. 

2 

Άvτίyραφοv χρυσοβούλλου λόγου τού αύτοκράτορος 

Νικηφόρου Γ' τού Βοταvειάτου. 

'Ιανουάριος τοv έτους 6588 (1080), lνδ. γ'. 

t ... τών γηίνων (και) χα μαι συρω(μέ)ν(ων) ύλών ό 
1 μοναδικο(ς) δίαυλο( ς) οία το άlπέριττον i!χων (καl) κενον (κai τ(fiς) 
περιβρυθούσ(ης) ταύτης παχύτ(η)το(ς) χωριζόμ(εν)ο(ς) ...... ι· 

ι. συρομ(έjν(ωνj. uία 2. περι6ριθούσ(ης) 

1 Μ α ν ο u η λ Γ ε δ ε ώ ν,J Ό "Aftω;. 'Εν Κωνπ/όλει, ,αωπε' σελ. lOt κ. έ. Πρβλ. 

Γερασίμου Σμuρνάκη Έσφιγμενίτοu, ~ο "ΑUως σ.61 κ. ε. 
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&εl προ(ς) τ&. 1-'ένοντ(α) (και) ο!ς ........... δεί τούτφ και 
τροφijς εύlκαίρου και περιοληf!(ά)τ(ων) είκότ(ως) (και) aλλων οtα 
καl σαρκί( ον) τουτl φ συνδεδέf'εθα διαρκέσει I πρ(ος) σύστασιν ο 
§(ως) ό συνδήσ(ας) αύτο λόγος λύση καl &ποδιαιρήσει τοϋ πν(εύ-
1-'ατο)ς. Οί τοίνυν (1-'ον)αχ(οι) Ι τ(fiς) κ(α)τό. το &(γιον) ορο(ς) 
f!Ον(fις) τοϋ Βατοπεδ(ίου), έν 1'\ η ύπf,ράf'ωf!ο(ς) (καi) πάν(α]γ(ν]ο(ς) 
Θ(εοτό)κος δεσπόζουσα Ι &εl (καl) ψυχ(fις) (καl) γνώf!ης, πν(ευf!ατ)ι
(κfις) εχονται &γωνί(ας) Ι (και) προ(ς) τ&. κρείττονα τ(ην) άναy
καί(αν) έτοψά.lζουσι· καl ούδ(εν) αύτοίς ό χθόνιο( ς) οfιτο(ς) χώρο(ς) 
προ(ς)ψυχικ(ην) σ(ωτη)ρί(αν) δοκεί δτι 1-'1] Ι δε fjγηνταί τι των δντων 
αύ.τ(οϊς) ίσοστά.σι(ον), άλλά γε (καl) τ(fις) σοψ(α)τικ(fις) διατροφ(fις) 
1-'Εf!εριl f!Vηf'έν(ως) ά.ντέχον(ται), 'ίνα f'η aτροφ(ον) το σώf!α περι- 10 

λειφθεν Ι πρ(ος) τ(Ύjν) πν(ευf!ατ)ικ(ην) &ποναρκήση διαγωγήν· 
κάντεϋθεν έδέησε τούτοις Ι εύκουσί(ας) δλοτελοϋς έπl τ(οϊς) προσ
οϋσι πέντε κτήf!α(σι) τ(fις είρηf'(ένης) κατ' αuτοiις f!Ον(f]ς), Ιjγ(ουν) I 
το κατ&. το Περιθεώρι(ον) δ τοϋ Σαλαf!Εi καλείται σiιν το έντο(ς) 
τοϋ αύτοϋ κά.στρου μετοχ(ίφ) Ι αύτης, ετι (καl) τφ εγγiις οντι τ(fις) 
Χρυσοπό(λεως) προαστείφ, δ Άοαρνίκεια κέκληται I (και) τφ έν 15 

τfi περιοχ(fi) τ(fις) Κασανδρεί(ας) προαστείφ, δ &γ( ιος) Δη μήτρ( ιος) 
ώνόμασται, σiιν τφ ά(γίφ) Παύλφ Ι [καl τοϊς] έτέροις δυσl προ
αστείοις, τφ τε τοϋ Κυρτοϋ τοϋ Ύ σμ(ή)ρου(;) Ιjτ( οι) τοϋ Τρ'ίαντα
φύλλου (καl) τφ τοϋ Κριμωτά Ι . . . . . . . . έγγίζει, ναl μην 
(καl) τΦ ενδον τοϋ κάστρου Χρυσοπό(λεως) οντι μετοχ(ίφ) αύτων i 
< σiιν) πάσι τ( οίς) έκείσε προκαθεζομέν(οις) ένοίκοις τ(ης) 
μον(f]ς)· προσεδέησε δε και παροίκ(ων) άΙ τελών κυριότ(η)το(ς) 'ίνα 
πάντ(ως) διά τε τ(fις τών έπηρει(ο)ν) εύκουσί(ας) (και) της τών 
παροίκ(ων) έξουσί(ας) Ι (καl) έλευθερί.(ας) δαψιλη τούτ(οις) είη 20 

τ&. τρόφψα δ σ( ον) είκό(ς)· καl άφροντιστώσι μ/;ν τού τ( ων) I καθά
παξ, τ(fις)πν(ευματ)ικ(fις) δε καταστάσ(εως) σπουδαιότ(ε)ρ(ον) Ι!χον-
τ( α ι)· άμέλει προσελθόντες Ι τfi τοϋ κρά.τ( ους) ·ήμ(ο)ν) γαληνότ(η)τ( ι), 
περi τούτ(ων) θερμ(ώς) καθικέτευσαν, (καl) ούκ άπijλθον διάκεν(ον)i 

4. ola 5. λύσει ... 

κατd . . τijJ έ1ιτΟ{ς} 

19. έξκουσσεί(ας). 

11. άποJιαρκήση 
15. Κασσω•δρεί(ας} 

12. έξκουσσείας 13. τφ 
18. προσκαθεζομέν(οις) 
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τ(~ν) αίτ1:(σ)ι(ν) πο,ιησάμ(εν)οι, ,άλλ' έπέτυχ(ον) τού σκοπ(ού) (καl) 
~(ον) ~αροντα χρ~σο~οuλλ( ον) λογον (παρa) Ι τ(iϊς βασιλ(είας) μου 
απειληφ~(σ)ι, δ: ου_ πρώτον μ(8ν) δωρείται τ'[ί κατ' αuτ(ους) 

25 ~ε(οασ~ιr,ι) μο•;(η) του Βα I τοπεδ(ίου) παροίκ(ους) άτελ(είς) τον 
α~ιθμ(ον) πεντη(κον)τ(α), μήτε δημοσίω ύποκειμ(ένους) μήτε στρα
~εια. λει.Ι του,ργούντ,(ας) τινί, άλλ' έλευθέρ(ους) πάνrη τυγχάνοντ(ας)· 
ως αν δ~σποζη ,τ~υτ(ωνJ είς τ~ έξijς, Ι έν τ(οίς) προειρημ(ένοις}'
πρ?αστει(οι~) αυτης τουτ(οις) εγκαθιδρύσω δέ· είτα (καl) εuκουσ
σευεσθαι τα i τοιαύτα κη]ματα, (καl) τους έκ παλαιού προσκα
~εζ?μ( ένουςJ ,έν αuτοίς έλευθέρ( ους) παροίκ( ους) μισθί( ους) Ι 
ενοικ~ ους) ~και) λοι.π( ου,ς) · ( καl) τους νύν δωρηθ(έν)τ( ας) αuτ'[ί 
(παρα) τ(ης) βασιλ(ειας) μου παροίκ(ους) άτελ(είς) πεντή-

30 κοντα, I ζευγαράτ(ους), προ( ς) (δ8) (καΙ) τ( ους) έν τ<ji κατα τ( ην) 
~ρυσοπ( ο)~·( ι ν) ,ένοί;( ους) ~πο, πάσης έπηρεί( ας) διορίζετ(αι)· 1 

ηγο~ν ~ιτατ~ν, _επιθεσ(εως) αρχοντ(ων) ταγματικ(&ν) (καl) θεμα
τικ(ων!, ρωμ~ικ( ω.ν) τε παραταγ&ν (καl) έΟνηκ(&ν), 1 ρ&ς, βαράγγ(ων), 
κουλπι~γων; ιγγλιγγ(ων), φράγγ(ων), νεμιτζ(&ν), βουλγ(ά)ρ(ων), σα
ρακην( ων), ρωμαyων), I άθανάτ(ων) (καl) λοιπ(&ν)· άντιμιτατικί(ων), 
φ_ραγyον~τ(ων), άπλ1]κτ(ων) η μεσαπλήκτ(ων) (καl) τ(ijς) 1 ύπερ 
των απληκτ(ων) χορηγί(ας) χρει(&ν), έπιθέσ(εως) .μονοπροσ(ώ)-

3δ π(ων),_ κανισκί(ω~) η άντικανίσκ(ων), σιταρκήσ(εως) 1 κάστρ(ων), 
άγορ(ας) μουλαρι(ων), μεσομουλαρ(ίων), βορδωνί(ων), μεσοοορ
δ(ω)ν~ίων), ϊππω~, π~ριππί(ων), i όνοκηλωνί(ων), όνοθηλ(ει&ν), 
φορο~δ(ων), β~(~ν) εργ(αJ;(ι)κ(&ν) (καl) dγελαί(ων), χοίρ(ων), 
προ~(α)τ(ων), _αιγω,ν, ,I βουοαλλ(ων), κυν(&ν) λακωνικ(&ν) η ποιμε
νικ(ω~, λαγ~(ων), ελαφ(ων) (καl) λοιπ(&ν) τετραπόδ(ων), χην(&ν), 1 

νηττ(ων!·, :ωκν,(ων}, ταών(ων~ γεραν(&ν), περδ(ίκωνJ, φασσιαν(&ν), 
κατοικ~δι(ων) ορνιθ(ωνJ, καπων(ων), περιl στερ(&ν), w<ί)ν παντοί(ων)· 
π~ροχ(η~) γεν~ημάτ(ων) έξαγορ(aς)· ένοχ(ijς) τού δρόμου, τijς κογl-

40 χυλ(ης)~ απα,ιτησ(εω~) παροικιατ(ικού), έννομίου, έργασί(ας) καρφ(ίου)· 
παροχ(ης) οικομοδ(ιου), κωμοδρομικού, Ι προσόδ(ου) dερικού, κρι-

25. δημοσίω .. , στοατεία "ο ' - ( ' ) ' , ~ , .ιtι • Μιτοvργουντ ας τινι .. πωιzυ.. δεσnόζη 

27. έξκουσσεύεσθαι 31 ~θ - ) ''7 β (j 'λ( . ε >'ικ(ων σ . ου α ω>') 38. γερά>'(ω1) 

b 

I 
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θοτελεί(ας), τετραμοδ(ίου), στρατεί(ας), καστροκτησί(ας), όδοστρω

σί(ας), γεφυρώσ(εως), Ι τοξατι&(νος), ματζουκατι&νο(ς), έκοολ(ijς) 

χρει(&ν) τ&ν χορηγουμ(έ)ν(ων) δικαστ(αίς) 11 πράκτορσιν Ι η έτέρ(οις) 
dρχουσι, δουξί, κατεπάνω, στρατηγοίς, πρέσβεσιν έθν(&ν) διερχο

μένοις I 1Ί (καl) στρατ<ji τινί· έκοολ(ijς) χορτασμάτ(ων), διατροφ(ijς) 

πρωτοκεντάρχ(ων) καl προlελευσιμαί(ω••), βεστιαριτ(&ν) βασιλικ(&ν) 45 

και έτέρ(ων) άν(θριΟπ)ων έπί τιν(ας) άποστελλομέν(ων) 1 δουλεί(ας)· 

έκδανεισμού γενημάτ(ων), ο!:νου, κρε(&ν), τυρού (και) έτέρ(ων) είδ&ν· 

έξοπλίσε(εως) πλοtμου, Ι τοξοτου, ίπποτοξοτου, κονταράτ(ων), (καl) 

έτέρ(ων) στρατιωτ(&ν)· έξωvήσ(εως) ζευγ(α)ρί(ων), σίτ(ου), οίνου, 

κριθ(ης) βρωμ(ης) Ι όσπρίου, (καl) παντοί(ων) dλλ(ων) σπερ
μ(ά)τ(ων), κοπ(ijς) (καl) καταβιβασμ(ού) οίασδήτινο(ς) ξυλ(ijς) η 

μετακομηδ(ijς) έτέρου ι εϊδ(ους)· πρίσε(ως) σανίδ(ων), κτίσε(ως) 

χελανδί(ων), άγραρί(ων), ζερμόν(ων), πολεμικ(&ν) πλοί(ων)· κοπ(ijς) 
~ωπί(ων), Ι καραβοποι'ί(ας)· καθίσμ(α)τ(ος) τ&ν ένύπεροχ(ίί) άρχ(όν- 50 

των, δουκ(&ν), κατεπάν(ων) στρατ(ού), κριτ(&ν), άναγραφέ(ων) I 
στρατ(ώ)ρ(ων), έξισωτ(&ν), όρθωτ(&ν), δικαιοφυλάκ(ων), στρατοπε

δάρχ(ων), άρχηγετ(&ν) (καl) παντο(ς) πρακτορ(ο)ς δη I μοσί(ων) 
πραγμ( ά)τ( ων) fρευν( αν) έπιτετραμμέν( ου), φωσσάτ( ων) dναστροφ(ijς) 

και άπλήκτ(ων), μανδατώρ(ω\•) τού Ι δρόμου πρέσο(εις) άγόντ(ων) 
η έξορίστ(ους) i] αλλ(ους) διερχομέν(ους) (καl) πά(σης) αλλ(ης) 

έπηρεί(ας) (καl) dγγαρί( ας) τού δη I μοσίου οϋσ(ης) νύν (και) έσο
μέν(ης) ϋστερ(ον)· φυλακ(ijς) άρμ(ά)τ(ων), άρτοποιt(ας), δόσε(ως) 

χορτασμ(ά)τ(ων) τ&ν κυν(&ν)· παροχ(ijς) βρωμ(ά)τ(ων) I τ&ν ίερά- Μ 
κ( ων) η τ&ν κυν(&ν) i] τ&ν πάρδ(ων) ........ τ&ν ........ καστρο-
φυλάκ(ων), έπισκεπτιτ(&ν), προνοητ(&ν) (καl) παντο(ς) αλλου 

έπηρεlάζ(ειν) δεδυνημένου ποσ(&ς). Διο παρεγγυόμεθ(α) (καl) 

πάντ(ας) έξασφαλιζόμεθ(α) άπό τε τ&ν κατa καιρ(ους) σακκελλα
ρί(ων), ! γενικ(&ν) (καl) στρατιωτικ(&ν) λογοθετ&ν, τ&ν έπl τ(ijς) 

ήμετέρ(ας) σακελλαρί(ας) (καl) τού βεστιαρί(ου), οίκονόμ(ων) τόn-

41. καστροκτιαί(αςj 44. στρατφ τινι. 47. τοξότου, ίπποτοξότου . 
βρώμ(ης) 48. μετακομιδ{ής) όl. παντο(ς) πράκτορ(ος) b3. άγγα-

ρεί(ας) 56. παρεγγυώμεθα ό7. fιμετέρ(ας) σακέλλης; 
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εύαγών οt'κ(ων) Ι τών έπi τών οtκει(α)κ((!Jν) καl τών εύφόρ(ων) 
τών βασι(λικών) κουρατωρει(ών), εtδικ(ών), γηροτρόφ(ων), όρφα
νοτρόφ( ων), Ι τών έπl του θείου ή μ( ών) ταμείου του Φύλακο(ς), 
κουρατ(ώ)ρ(ων) του οικου τcον 'Ελευθερίου (καl) τών Μαγγά(νων), 

60 οtκονόμ(ου) ωυ i Έοδόμ(ου), οtκιστι(κου) (καl) τών ύπ' αuτ(iiίiς) 
πρωτονοτ( α)ρί(ων), λογαριαστ(ών), χαρτουλαρί(ων), βασιλ(ικών) 
νοτ(α)ρ(ίων) καl νοτ(α)ρ(ίων), i δομεστικ(ων) τών σχολ(&ν), δου
κ(ών), κατεπάν(ων), στρατηγ( ών), (καl) τών ά.ντιπροσωπούντ( ων) 
αuτ(ών), ταξι(αρχών). Ι τουρμ(αρχών), μεραρχ(ών), χαρτούλαρί(ων) 
του τε δρόμ(ου) (καl) τiin• θεμάτ(ων), κομήτ(ων) τ(ijς) κόρτ(ης), 
δομεστίκ( ων) τών θεμάτ( ων;, Ι δρουγγαροκομ1]τ( ων), πρωτοκε,•
τάρχ(ων), προελευσιμαί(ων) (καl) λοιπών, συνωναρί(ων), όJρεια
ρί(ων), τοποτηρητ(ό)ν), παραlφυλάκ(ων) (καl) πανιος έτέρου δού
λου του κοινου μεταχειριζομενου, του μη δένα τών άπάντ(ων) έν 

65 οίωδήπ(ο)τ(ε) I χρόνφ, καθ' οίονδήτινα τρόπ(ον) έπ' άδεί(ας) iiχ(ειν) 
άνατρέπ(ειν) τ(iJv) παρόντ(α) χρυσόοουλλ(ον) λόγον Ι τ(ης) βασι
λ(είας) μου, γεγενημ(έ)ν(ον) κατα τ(ον) tαννουάριον μijνα τ(ης) 
τρίτης tνδ(ικτιώνος) έν iiτει τφ I ,ςφπη' έν φ καi ,χο ήμέτερ(ον) 
εύσεο(/;ς) Ικαl) θεοπρόολητ(ον) ύπεσημήνατ( ο) κράτος t 

3. 

Άντίγραφον Χρvσοβούλλοv λόγου τοiί αύτοκράτορος 
'.Αλεςίοv .Α' τοiί Κομνηνού. 

Φε6ρουάριος τοϋ [τους 6590 (1082), lνδ. ε'. 

ι t Τον τ(ης) tδί(ας) μάνδρ(ας) έπιμελούμ(ενοv) καν ποιμήν τις 
η καν ύπο ποιμένι τάττοιτο, άποδεκtέον ήγείται i το κράτος(ς) 
1]μ(ών) (καl) δργ(ον) τίθε(ται) προυργιαίτ(α)τ(α) άποπληρουν δσα 
περ ύπερ αuτ(ηςJ αtτούμε(να) φαίνηται· (και) δια τουτ(ο) οu(δε) 1 

τ(ον) (μον)αχ(ον) Σέργιον τ(ον) Τουρκόπ(ου)λ(ον) ύπερ τ(ijς) μάν-

58. lφόρ(ω>•) 61. δομεστίκ(rυν) 63. ώρειαρί(ων) 
μένου . . . μηδέ11α .. , οίφδήπ(ο)τ(ε) 06. lανουάριον. 

64. μεταχειριζο-
1. iΊ 
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δ ρ( ας) ή ποιμαίν( ε )τ( α ι) λογικ(ijς) άμα καl ψ υ χι( κ ης) τ(ijς) μον(ijς) 

φημι του Βατοπεδ(ίου) Ι δεόμ(εν)ον παρητήσ(α)τ(ο), άλλα καl 

προσ~;.αtα (καl) τ(ηv) α'ίτη(σιν) έξεπλήρωσ(ε)· ή (δε) ιαuτ(α) διη
γείτο ιραν(ώς)·. ώς άρα Ι τετύπωται 1l τοιαύτη μοvη λαμΟάν(ειν) ο 

σολέμνιον παρά τε τοu βα(σι)λ(έως) του Μονομάχου (καl) τοϋ 

κ(υροu) Μιχ(αηλ) (νομίσματα) ! όγδοή(κον)τ(α), cδν τα ήμίση έκκέ
κοπται παρα του μωωριωι(ά)τ(ου) βασιλ(έως) του Κομνηνοu· εΙτα 

,έπl τοίς ύπολειl φθείσι τεσσαράκ(οντα), τριακονταδύο (νομίσματα)· 

(καl) ώς φορτικ( όν) τι (καl) έπαχθ(sς) τοίς μοναχοίς καταφαίνηται, I 
ει κατα καιρ(οiJς) στέλλοιντό τιν(ες) παρ' αuτών έν τfi πόλ(ει) (καl) 

χρονοιριβουσιν έν ταί•τη τ(ijς) λ1)ψε( ως) Ι!νεκεν Ι του τοιούτου 

σολεμνίου, έλαφρ(ον) (δ8) πάνυ (καl) θελητ(ον) ει τα έννεακαίδεκα 

(νομίσματα) το τέλο(ς) των δύο αύι(ων) Ι προαστείων τ(ης) τε ιο 

- Άοαρνικεί(ας) (καl) το·ϊ> aγ(ίου) Δημητρ(ίου) του έν τfi Κασάν
δρ(~) λογισθώ(σι) δια κινναβάρε(ως) Ι άντl τών έβδομή(κ)οντ(α) 

δύο (νομισμάτων) τοu σολεμνίου· το (δ6) καl κωλυθijναι τον κατό. 

τ( ην) ήμέρ(αν) κριτ(ην) μη εtσέρ Ιχεσθαι έν αuτοις, δια το ποτ(s) 

μ(εν) αuτ(ον) (νομίσματα) είκοσι ν άντικάνισκ( ον), ποτ(/;) (δΕ) πλείονα 

λαμοάν(ειν), μέγα τι 1 &ετο οφελο(ς) τϊi μον(ϊi)· το δέ γε έκχωρη

θ(ηναι) νέμεσθαι τα γ,τήνη τ(ijς) μον(ijς) (καl) τα δύο ζεύγη αuτ(&ν) 

έν τψ δρει Ι καθ(rος) (καl) τα της μον(ijς) τοίJ όσ(ίου) π(ατ)ρ(ο)ς 

ήμών 'Αθανασίου ύπέρμεγα· εί (δ6) (και) αί έπιτροπαί, αί άνή

κουσαι τfi τοu Βατοπεδ(ίου) I μον(ϊi) προτροπ(ϊi) της βα(σι)λ(είας) 15 

μου κατα το παλαιον Ι!θος, ύπάρχουσιν άλλο τουτο ευεργέτημα σίJ 
")) I ' ') ( ') 'λ 'ξ ' θ 'Λ" ' μείον τών α, cων υπει cηφε· και τε ος ε κουσσευεσ αι ε ιτα-

.νευσε τα ένοικηκα τ(ijς) μον(ης) τα έν τij) κάστρ(φ) τ(ijς) Χρυσο

π( ό)λε( ως) ύπάρχον(ια) Ι σuν τφ λουτρ( φ) άπο πά( ση)ς έπηρεί(ας) τε 

(καl) κακώσ(εως). Οuτω τ(ijς) αtτήσε(ως) έχούσ(ης) του (μον)αχ(ου) 

ή βα(σιλεία) μου οuδ' έπl βραχu 1 προς τ( ην) έκπλήρωσιν άνεοάλ

λετο, 'άλλα τον παρόντα χρυσόοουλλ( ον) λόγον τφ τοιούτφ 

(μον)αχ(ψ) Σεργίφ ύπ8ρ Ι τ(ijς) μον(ijς) έφιλοτιμήσ(α)το, δι' ο:Ο 

3. μονής φημι 4. παρyτήσ(α)τ(σ) 8. ταύτy 10. Κασσάνδρ(q.) 
13. ψετο 16. έ>•οικικι!. 18. d>•εβάλεrο 
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εύδόκησε το κράτος ήμών λογισθi'jναι έν τοίς προσφόροις παρ(κτι-

20 κοίς) δια i κινναβάρε(ως) χειρl του (πρωτοπρο)έδρου Ίω(άνν)ου 

(καl) πρωταση(κρi'j)τ( ις), άντl του σολεμνίου τ(i'jς) τοιαύτ(ης) μ~ν(i'jς) 

τών οβ' 1 (νομισμάτων) τα δεκαεννέα (νομίσματα), α τέλος δημο

σίου τα είρημ(έν)α δύο προάστεια τ(i'jς) μον(i'jς) 6χουσι· το μ(εν) 
γαρ ! αύτών, ώς ό (μον)αχο(ς) οfιτος διηγήσατ(ο) Σέργιος, 1]τοι ή 

Άβαρνίκεια πεντεκαίδεκα (νομίσματα) τέλ( ος) έχει I δημόσιον, το 
(δs) ό &γ( ιος) Δημήτρ( ιος), το έν τfi περιοχ(fi) τ( ης) Κασάνδρ( ας), 
(νομίσματα) τέτταρα· ώς ί:Ί.ν άlπό γε του νυν καl είς το έξης μήθ' ή 
μον(η) τα οβ' (νομίσματα) λαμβά.ν(η) το σολέμvιον μήθ' ό δημόσιος Ι 

25 τα έννεακαίδεκα (νομίσματα) το τέλ( ος) τών δηλωθέντ( ων) προ

αστεί(ων) είφrράττητ(αι)· μήτε μην έν παρεκβολαίς ταiJτ(α) I έγγρά
φητ(αι) μη(δ~) διδώνται τ(οίς) πράκτορσι. Περl προχ(ρείας) διορί
ζεται το κράτος ήμών μηδ(εν) άπο του παlρόντ(ος) (καl) είς το 

έξης άπαιτ(είν) έκ τώv δύο τούτ(ων) κτημά.τ(ων) τον θεματικ(ον) 

δικαστ(ην) η τον πρωτοlκένταρχον τούτου ύπsρ χρεί(ας) αύτου ·η 

άντικανίσκου, εί μη κάθισμα τυχ( όν) έστιν έν αύτοίς βούλεται I 
(γαρ) ή β(ασιλεί)α μου (καl) της άπο του κριτ(ου) όχλή(σεως) έλευ
θεριάζ(ειν) αύτά, καθίσμ(α)τος έν αύτοίς μη τuγχάνοντος (καΙ) 

3ο τουτο 1 δε προς αυτον τουτ( ον) προστάττει· τα δύο ζευγ( ά)ρ( ια) 

τ(f}ς) μον(f}ς) (καl) τ(aς) άγελαί(ας) βους νέμεσθ(αι) άκωλύτ(ως) έν 

τφ δρει 1 i!( ως) αν (και) είς το λοιπ(ον) δρος &σι ζώα ταuτα, ητ( οι) 
τα τ(ης) μον(ης) του άγ(ίου) 'Αθανασίου· όπόταν (δε) ουκ είσιν εν Ι 

τφ δρει ί!τερα ζώα, μη(δs) ταύτην τ(ην) μον(ην) Ι!χ(ειν) έκείσε 

ζώα νεμόμ(εν)α· μισεί γαρ ή β(ασιλεί)α μου τοi>ς νέ(ους) τύπ(ους) 1 

(καl) μάλλον τοi>ς έπl βλάβ(ην) τυγχάνοντ( ας)· α[ δέ γε έπιτροπαί, 

α[ παρά τι ν( ων) τfi μονη cαύτη του Βατοπεδί( ου) Ι άνατεθείσαι, 

οϋτ(ως) sσοντ(αι) &σπερ το πρότ(ε)ρ(ον) (καl) έπl ταύτ(ης) τ(f}ς) 

35 μον(ης) κριθήσοντ( αι) (καl) διοικηθήσοντ(αι) Ι (καl) ούχl έτέρου 

τινος, οίίτε του πρώτου του δρ( ους), κατα το ijδη έν τφ δρει κρα

τf}σ(αν) iiθο(ς)· (καl) ουδέ τι Ι παρ' ουτινοσοuν καινισθήσετ(αι) η 

23. Κασσάνδρ(ας) 31. ζιfια τοιαiίτα 33. βλά6(rι) ... τfl μονfι ταvτrι 

35. rινΟς :36. παρ~ ούτιJ'nαοi'Ψ ... διωριαμ(έΨωνj -
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άλλοιωθήσ(ε)τ(αι) πώπ(ο)τ(ε) τiί:)ν ένταuθα προστεταγμ(ένων) (κ.αl) 
διοριιψ(ένων) i τjj β(ασιλεί)<,ι μου, άλλ' εσοντ(αι) _πάντα πεπη;οτα 

(καl) βάσιμα· (καl) το ένεργ(είν) ό χε πα~ιο~ χρ~σ-οβουλλος i λ~'!ος, 
δεικνυόμ(ε)νος τ(οίς) πά(σιν), ισχυσει τα εν αυτφ περιειλημμ(εν)α 
διαφυλάξω άθιγη 1 (καl) άνόθευτα, δι' ov εϋδοκεϊ το κράτο(ς) 
' (ών) έξκουσσεύεσθ(αι) άπο πασ(ών) τών έπηρει(ίίJv) ένοίκ(ους) 

);οv)αχ(ούς) Ι τε (καl) έλευθ(έ)ρ(ους) (καl) τfi τοιαύτη μοv(~) δια- 40 

φέροντ(ας) έντό(ς) τε (καl) έκτο(ς) τού κάστρ(ου) Χρυσοπο(λεως) 
συν τψ λουτρ(ψ) 1 είκοσιτεσσαρας, i\γουν μιτ(ά)τ(ω,·) έθνηκ(ών) 
πάντ(ων) (καl) (ιωμαί(ων) (καl) άθανάτ(ων), άντιμιτατίκ(ων), άπλή
κτ(ων), καl ! τ(f}ς) ύπ6ρ τών άπλήκτ(ων) χορηγί(ας), χρεί(ας); μεσα
πλήκτ(ων), κριτ(ών), άπαιτητ(ών), έπιθέσ(εως) μονοπροσωπ(ων;, 
δό(σεως) i κανισκί(ων) η άντικανίσκ(ων), σιταρκήσ(εως) κάστρ(ων), 
άγορ(άς) μουλαρ(ίων), βορδωνί(ων), μεσοβορδωνί(ων), I ϊππ(ων), 
παριππί( ων), όνοκηλωνί(ων), όνοθηλει( ών), φορβά.δ(ων) βο(ών) 
έργατ(ικών) (καl) άγελ(αίων), χοίρ(ων), προβ(ά)τ(ων), I αίγών, 45 

άγελάδ(ων), βουβάλων· παροχ(ης) γενημά.τ(ων) έξ άγορα(σίας) 
γεγενημέ(νων)· ένοχ(ης) του δρόμ(ου), οίκομοδίου, i κομοδρο
μ(ικοu), καπνι(κοu) προσόδ(ου), (καl) αυτού του παλαιού του είς 
τ(ηv) μεγάλ(ην) έκ προσώπ(ου) τελουμέ(νην) Ι κελεύει το κράτο(;J 
ήμ(ών) έκκοπf}ναι τέλε(ον)· άερι(κοu), συνων(fJς), στρατεί( ας) καστρο

κτισί(ας), όδοστρωσί(ας), Ι γεφυρώσεως, τοξατιώνος, ματζουκατιώ

νος, παροχ(Ύjς) χρει(ών) τών χορηγουμ(έν)ων δικαστ(αίς) I η πρά
κτορσιν η έτέροις aρχ(ουσιν) η πρέσβεσιν έθν(ών) η έρχομ(έ)ν(οις) 

η (καl) στρατψ τινί· έξοπλί(σεως) Ι πλωίμ(ων)· διατροφf)ς πρωτο- 50 

κεντάρχων, προελευσιμαί(ων), βεστιαριτ(ών), μανδατώρ(ων) I του 
δρόμου· έξοπλίσε(ως) στρατιωτών, άρχόντ(ων), καβαλλαρικ(ών) η 
πεζ(ών)· κοπ(f}ς) καl κατα Ι βιβασμοu ο[ασδήτινο(ς) ξυλ(ης)· ύποδο
χ'ijς . έξορίστων, ούχl τών έκ βασιλικf}ς I προστάξε(ως) πεμπο-

μ( έ)ν( ων) έν τjj τοιαύτη μονfi, άλλα τών έκ του πρώτου του δρους 

καθίσματος τών Ι έν ύπεροχ(ϋ) άρχ(όν)τ(ων), δουκ(ών), κατεπά-

37. δ γε 41. ε!κοσιτέσσαρας ... lθνικ(ών) 46. κwμοδρομ(ικοv) 

49. lθ>•(ώ>•) διερχομ(έ)ν(οις) ... στρατιfι το·ι· 
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ν(ων), κριτ(&ν), στρατηγών, στρατευτών, όρθωτ(iί)ν), άναγραl-
55 φέ(ων) (καΙ) λοιπ(ών), άπαιτ(η)τ(ών), τοποτηρητ(ών), τουρμαφ:(ών), 

χαρτουλαρί(ων) τοϋ τε δρόμου (καΙ) τιί)ν Ι θεμάτ(ων), ταξιαρχ(ών), 
<bρειαρ( ίων), συνωναρ( ίων)' άγγαρεί( ας), παραγγαρεί( ας) (καl) 

. λοιπ(fις) άπάσης ! έπηρεί(ας) οϋσης (καi) έσομέν(ης). Διο παρεγ
γυόμεθα (και) πάντ(ας) έξασφαλιζόμεθα άπό I τε τών κ(α)τa και
ρ(οiJς) σακελλαρ(ίων) γεν(ικοϋ) (καi) στρατιωτών, λογοθετών τ(fις) 
ήμετέρας βασ(ιλ)ε(ίας) (καl) τοϋ Ι βεστιαρ(ίου), τών έπi τ&v οίκει
α(κών) (και) τώv έφόρ(ων) τ&ν βασιλ(ικών) κουρατορει(ών), είδι-

60 κ(ών), γη ρο lτρόφ(ων), όρφανοτρόφων, τών έπi τοϋ θείου ήμών 
ταμείου τοϋ Φύλακος, τοϋ μηδένα Ι τών άπάντ(ων) έν οίωδή
π(ο)τ(ε) χρόνφ (καl) τρόπφ άθετείν τ(ον) παρόντα χρυσόβουλλ(ον) 
λόγον I (τ(fις) βασιλ(είας) μου γεγενημ(ένον) κατa τον Φεβρ(ουά
ριον) μην( α) τ(fις) πέμπτης tνδικτ(ι&νος) I έν 6τειτψ ,ςφ,'· ένφ (καl) 
το ήμέτερ(ον) εύσεοες (καl) θεοπρόβλητ(ον) 1 ύπεσημήνατο κράτος. 

4. 

Βασιλικον πρόσταγμα άδήλου αύτοκράτορος (πtfJ>ανώς Ό.4λε
~ίου Α' τού Κομνηνού) περ! προσαρτήσεως της έν Κορc
μlστg μovfjς τών άγίων 'Αναργύρων ώς μετοχίου είς την 
τού Βατοπεδίου μονήν. 

άδήλου έτους, lvδ. θ', 

t 'Έφθασαν μsν άποσπασθfιναι άπο τών κτημ(ά)των Ι της 
κατa το δρο(ς) τοϋ 'Άθου διακειμένης σεβασμ(ίας) 1 μον(fις) καl 
ούτω π( ως) έπονομαζομ(ένης) Βατοπεδ(ίου) τινa δ(ια) I φέροντα 

5 ταύτη (καl) τφ μέρει τοϋ δημοσίου προσκυlρωθfιναι, ώς ένδε(οϋς). 
δντο(ς) τοϋ δημοσίου τοϋ μέρους Ι έξόδων καl άναλωμάτωv χρη
ματικών (καΙ.) άλλοί(ων) Ι τ&v ύπsρ τοϋ κοινοϋ κατσ:βαλλομέν(ων) 
εtς τ(aς) έκστρατεί(ας) I (καl) λΩιπας δουλεί(ας), τaς θ(εο)ύ νεύσει 

56. dιρειαρ(Ιων) 57. παρεγγυώμεθα 60. κοvρατωρει(ώ>') 61. ο!φ-
δήπ(ο)τ(ε) 2. τής ... 'Άθω 3. οίίrω 4. ταύτιι 
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προς σύστασ(ιν) άφορώσ(ας) Ι (καl) αύξησιν καl πλατυσμον τ&ν 

ρωμαϊκ(iϊ)ν) σχοινισμάτων, Ι κατατρόπωσιν (δ8) (καi) άποδίωξιν ΙΟ 
παντο(ς) άντικειμ(έν)ου Ι (μέρους) της προ χρόν(ων) i)δη πολλ(ών) 
τυρανικ(&ς) έκ τ(ης) ρωμαί(ων) I άρχ(fις) έκτεμούσ(ης) χώρ(ας) 
§ωμαϊκ(ιΧς) (καΙ.) καταδουλωσάσης Ι αύτάς έπε1. δε διέγνω ή β(ασι
λεί)α μου ώς διa το στερηθηναι Ι την τοιαύτην μονην τι ν( ών) τών 
άνηκόντ(ων) αύτft δικαί(ων) έστενοχώlρηντ(αι) οί άσκούμ(εν)οι έν Ιδ 
αυτη (μσv)αχ(σl) (καΙ.) άναγκάζοντ(αι) περι Ι τ(ην) ζωαρκεί(αν) 
(και) λοιπην οtκσνσμ(ίαν) αυτων, εγνω (δε) (και) τουτσ Ι ή β(ασι

λεί)α μου ώς ή περl τ(ηv) Κορομίσταν διακειμ(έ)ν(η) σε(βασμία) 

μονή, έlπ' όνόματί τε τιμωμ(ένη) τ&ν άγίων Άναργ(ύ)ρ(ων) κα\ 

περιωνύμ(ων) έν θαύ lμασιν, ουκ εχει τ(ον) ίκαν(ον) δντα είς προσ-

·- τασί(αν) αυτ(fις), κάντεϋθ(εν) οί άγελαζόμ(ε)νοι I έν ταύτη μονά- 20 

ζοντ(ες) συ δι'ίθύνοντ(αι) προ(ς) τ(ην) μοναδικ(ην) πολιτ(είαν) 

καθ(wς) δεϊ 1 (καΙ) τα περi αυτην έξ άμελεί(ας) (και) άφελεί(ας) επι 
το χεϊρ(ον) έπιβι6άζσντ(αι), Ι κατεστοχάσατο ή βασιλ(εία) μου 

Χ(ριστο )ϋ τft χάριτι το ίκαν(ον) περιποιήσασθαι [ (καl)] άμ I φοτέ
ροις τ(αϊς) δηλωθείσ(αις) μον(αίς)· δθεν (καi) το παρον αύτο 

πρόσταγμα Ι ώς θέσπισμα (καi) δρ(ον) άμετακίνητ(ον) έκτίθησι ή 

βασιλ(εία) μου (καi) έποlρέγει τούτ(ον) τft τοϋ Βατοπεδ(ίου) δια- 25 

λειφθείσu σε(βασμί~) μονft, δι' ού καl I (παρα)κελεύεται εLναι τ(i]ν) 
δηλωθείσαν σε(6ασμίαν) μονην των άγίων Άναργ(ύ)ρ(ων) Ι ώς 

μετόχ(ιον) (καl) ύπο την έπικράτει(αν) τ(fις) σε(βασμίας) μον(fις) 

τοϋ Βατοπεδ(ίου) Ι (καl) ύπερέχ(ειν) τ(ον) τιμιώτ(α)τ(ον) καθηγού

μεν(ον) τοϋ οίκονομεύοντος τ(fις) Ι τών άγίων Άναργ(ύ)ρ(ων) 

μον(ης) ώς ύπερφέροντα έκείν(ον) τούτου κατά τε την Ι (μον)α- 30 

χικ(i]ν) πολιτ(είαν) τ(ην) ένάρετόν τε διαγωγην (καl) κατa γνωσ(ιν) 

εμπρακτον Ι (καl) διεξαγωγην των περι τ(1]ν) τοιαύτ(ην) μον(ην) 

κτημάτων (καi) λοιπ(ών) ειδών Ι (καl) ίκαν(ον) δντα ξ>υθμίζ(ειν) 

τ(οiJς) έν τjj τοιαύτη μονfι (μον)αχ(οuς) Ι!χεσθαι τ(fις) μοναχικ(ής) I 
πολιτ(είας) ώς δεϊ (καi) προ(ς) αϋξησ(ιν) (καl) βελτίωσιν dποκαθι-

J ,6. ζωαρκi(αν) 23. άμφοτέραις 2b. τοϋτ( ον) . . . διαl.ηφθείσn 

32. τοιαύτη μοη} ... άποκαθιστάγαι 

9 
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στάναι I (τοuς) περι αυτ(Ύ}ν) άπαντας διορίζεi:αι (γ&.ρ) ή βασιλ(εία) 
35 μου οίκονομ(είν) τον καθηγού Ι μενον τ(ijς) του Βατοπεδ(ίου) 

μ~ν(η~), άπαντα τ&. περι τ(Ύ}ν) δηλωθείσ(αν) σε(Βασμίαν) μονi}ν 1 

των αγιων άναργ(ύ)ρ(ων) και είναι τούτον φροντιστην πρόηον 
(και) αί:τι(ον) τ(ijς) I διεξαγωγijς καi οίκονομίας αύτών· προ παντοc; 
δε φροντίζειν αύτον καl i 6χειν τον πάνσεπτον καl θείον ναο;, 
της δηλ;ο~είσης μονijς τών τιμίων I Άναργ(ύ)ρ(ων) τ(ην) όφειλομέ
ν(ην) αυττι παννύχι(ον) κατ&. το είκο(ς) ψαλμωδ(ίαν) (καl) λυχνο-

40 καίαν I τ(ην) πρέπουσ(αν)· έφ' φ καi ό προ'ίστάμ(ενος) τ(ijς) τοιαύτης 
μον(ijς) τών άγί(ων) Άναργ(ύ)ρ(ων), Ι άλλα δη (καl) οί έν ταύττι 
μονάζοντ(ες) aπαντ(ες), δσοι τε τον θεί(ον) ϋμν(ον) άδ(ειν) έπίlσταντdι 
(καi) δσοι τ(iιν) ένοχ(ην) τών άνηκόντ(ων) τfί τοιαύτη μονij λειτουρ
yημάτων I έπίκειντ(αι) όφείλουσ(ιν) ύποκείσθαι τφ κατ&. καιρ(οuς) 
ηγουμεvεύοντι τijς του I Βατοπεδίου μον(ijς) ώς πρωωπρο"ίσταμένω 

4
5 (καl) φροντιστη δντι και διε/ξαγωγης (και) τ(ijς) κατ' αύτ(οuς) δηλωc 
1tείσ(ης) μον(ijς), δχ(ειν) τε είς αύτ(ον) κατd (την) του Οείου άπο(στό
~υ) I Παύλ(ου) φων(ηv) εύπείθει(αν) (καl) τιμ(ην) τ(ην) προσ
ηκου~(αν), (~αι) ύπείκειν) αύτφ έπι Ι πάσιν οΙς άν έπιτάττωντ(αι) 
ποι(ειν) παρ αύτ(οίi), τοίς κατ&. τ(ην) τών θεί(ων) (καl) ίερών/ 
(κ~νόνων) π~ράδοσ(ιν)' συντείνουσ(αν) αύτ(οίς) προ(ς) τ(ην) μοναχι
κ(~ν) πολιτει~ν ι, ~και) ~υχικ(Ύιν) σ(ωτη)ρί(αν) αύτών (και) προ(ς) 

50 διορθωσ(ιν) των εξ επηρει(ας) σατανικ(ijς) κατα /πιπτόντ(ων) είς πτω
μ~α)τ(α), λύμ(ην) προξενοίiντ(α) τ(οuς) έν αύτοίς καταπίπτοντας ι (καl) 
μη_ δυσχερ,αίν(:ιν) αύ~(οuς) δι&. (το) τών κανονικ(ών) (παρα)δόσε(ων) 
στυφ(ον) εν οις I προ(ς) θεραπεί(αν) άφορώσι τών ψυχικ(ών) νοση
μά~(ων); (καl) άλλ(ας~ έξ άλλων Ι προφασίζονται κεν(dς) άφορμ(άς), 
(~αι) μωμ(ους) προσαπτ(ειν) (καi) όχλήσ(εις) 1 τφ τ(ης) του Βατοπε-

"" δι(ου) καθηγεμόνι μον(ijς)· έφοΙς (γ&.ρ) άν τοιουτωτρόπ(ως) 1 όρμή-

34. αVτ(Υjν) .37 καi 38. ~νεκα άτυχήματος περi τΟ φωτογραφικΟν πω,ο
μοιότυ~ωι τοϋ dρχετύπου άμφοτέρωv τών στίχων τούτων ή ά1ιάγνωσις Οφεί
λεται εις η)ν εύμε11η προθυμίαν roV ίερολογιωτάτου κ. 'Αοκαδίου τοV Βατο-
πεδινοV έπιστείλαντός μαι τούτους. 40. ψαλμωδίαν 41 'τα' "δf .ι , . υτn ... α ιΕιΊ-'; 

42. τοιαύτn μονfι 44. πρωτοπροϊσταμένφ ... φρο.γτιστfί 45. τε 4s. συ·ι•
τεi1•συσ(ιν) 50. πτώμ(α)τ(α).. τ(οίς) ... καταπίπτσυσιν 54. εφ σίς ... 
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σωσ\ν, οί ~'' τfί μονij · τών άγί(ων) Άναργ(ύ)ρ(ων) μονάζοντ(ες), 
δχλησιν ! προξενijσαι τψ καθηγουμ(έν)ω τ(fις) του Βατοπεδ(ίου) 
μον(fις), εξουσι το Ι άνήκοον πάντη (και) άπαράδεκτον, άλλα και δ 
κατ&. καιρ(οuς) μ(ητ)ροπο(λί)τ(ης) Φιλίππ(ων), άρκεσθήσετ(αι) έπι 
μόνη τfί εξέθ(ουςJ τούτω άvαφορα, οϋτε Ι yaρ ούτος εξει έπ' άδεί(αςJ 

έλκίiσαι αύτ(οuς) είς παράλογον δόσιν I (καl) δχλησιν τ(ην) άπά- 60 

δουσ(αν). Διa (γaρ) τούτο έγεγόνει τfί του Βα!τοπεδ(ίου) διαλη

φθείστι σε(οασμίg) μονη (είς) άσφάλει(αν) (καl) βεοαίωσ(ιν) I την 
πεόι τούτου (και) ό παρrον τ( ης) βασιλ( είας) μου όρισμό(ς) · μην ι 
δκτ(ωο)ρ(ίφ) i ίν(δικτιώνος) Θ'. t· 

5. 

Βασιλικοv πιττάκιοv άδήλοv αvτοκράτορος ( πι11αvώς 'Αλε. 
~ίοv Α' τού Koμvηvov) προς τοv ήγούμεvοv τfjς μovfjς 

τού Βατοπεδίου Ματ11αίοv, περl τfjς αvτης προς το προ

ηγούμενον βασιλικίΊv πρόσταγμα ύπο11έσεως. 

Άδήλου έτους, ίνδ. θ'. 

t Τιμιώτ(α)τ(ε) καθηγού(μενε) τ(ης) σε(οασμίας) μον(fις) τοϋ ι 

Βατοπεδ(ίου) ίερο(μόν)αχ(ε) κuρ [Ματθαϊε]· ή γραφ(ή) σου διεj

κομίσθη (καl) ύπανεγνώσθη τfί βασ(ιλείιJ) μου, έν ή και παρεδή

λωσ(ας) οτι έπι τfί προκυρωθείστι I μονij τών άγί( ων) Άναργ(ύ)ρ(ων) 
διd προστάγμ( α)το(ς) τ(fις) βασ( ιλείας) μου τfί ύπο σε μον(ίί), εύρί

σκ(εις) δυναστεί(αν) (καl) i δχλησ(ιν) άπο του Προοονεάγου· έπε\ 

γοίiν ώς οίδ(ας) ώς θέσπισμά τι έκύρωσ(εν) ή βασ(ιλεία) μου I 
τ(ον) άπολυθέντα δρισμ(ον) αύτ(ijς) έπι το εtναι τ( ην) δηλωθ(είσαν) 5 

·μον(Ύιν) των άγί(ων) Άναργ(ύ)ρ(ων) έπt τfί ύjπο σε μονfί, τίς έστιν 

ούτο(ς) ό Προοονεάγο(ς) η ετερός τις μικρο(ς) η μέγας τολμησαι Ι 
οστις παραθεωρfισαι τ( ον) τοιοίiτ( ον) δρισμον τ(ijς) βασ(ιλείας) μου 

(και) οχλησ(ιν) τινα προσενεγκ(εϊv) τfί ύπο Ι σε μον(ίί) χάριν τ(fις) 

τοιουτοτρ6π(ως) 55. μονfι 56. καθηγσυμ(έν)φ 57. πάντn 58. μ6νn. 

ις lθ(ους) ... τσύτφ &ναφορij 60. dπιf.δσυσ(αν) 61. μσνfι 
2. προσκυρωθείση i3. μοηj 7. όχλησ(ί1') rιJ•α 
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κατοχ(fις) τ(fις) τών άγ(ίων) Άναργ(ύ)ρ(ων) μον(fις) (καt) τών 
άνηκόντ(ων) ταύτη δικαί(ων) Ι άπάντ(ων)· τούτ(ο) σοι διορίζεται 

ή βα(σιλεία) μου 'ίνα έδράζη(ς) έπl τij'> τοιούτ(φ) όρισμij'> τ(fις) I 
10 βα(σιλείας) μου τij'> άπολιι3έντι σοι χάρ(ιν) τfις τοιαύτης ύποθε

σ(εως) καθ(ιbς) έπl θεμελ(ίφ) άρραγfι Ι (καl) κατα τ(iιν) περίληψ(ιν) 

τούτου κατέχης τfι τών άγί(ων) Άναργ(ύ)ρ(ων) μον(fι) (καl) εϊτι 

δίκαι(ον) άνήκει αύτfι ι (καi) ον γνωρί(σης) .πειραθησόμ(εν)ον 

παραολέψαι τ(ον) χάριν τούτου άπολυθέντα σοι όρισμ(ον) ι τ(fις) 

βασ(ιλείας) μου τ(ον) τοιοϊiτ(ον) καθ(ην) liν εχης ίσχύ(ν) άναχαιτί
ζης και άποσοοης ώς Ι περιφρονηψ]ν) τοϋ τ( ης) οασ( ιλείας) μου 

προστάγμ(α)τος:- μην\ νοε(μο)ρ(ίφ) ίν(δικτιώνος) Θ'. 

. Β. 

Βασιλικον πιττάκιον άδήλου αύτοκeάτοeος (πιiJ>ανώς Άλε

~lου Α' τού Κομνηνού) πeος τον δούκα Σεeeών και Στeυ

μόνος Λέοντα τον Άκeοπολίτην πεeι της αύτfίς ώς και 

το πeοηγούμενον πιττάκιον vποiJ>έσεως. 

1 t ΔοiJξ 'Σερρ(ών) κα\ Στρυμώνο(ς) Λέων Άκροπολίτ(α) ή 
βασ(ιλεία) μου προσεκύlρωσε τfι σε(οασμίq) μονη τού Βατοπεδ(ί.ου) 
δια προστάγματο(ς) αύτ(fις) ψ]ν) τ(ών) άγ(ίων) 'Αναργ(ύ)ρ(ων) Ι 
μον(ήν)· εγραψε (δs) τη βασ(ιλείq) μου (κα\) ό τιμιώτ(α)το(ς) 
καθηγούμ(εν)ο(ς) τ(fις) τοιαύτ(ης) σε(6ασμίας) μον(fις) τού I Βατο
πεδ(ίου) ώς εύρίσκει δυναστ(είαv) (καi) δχλησ(ιν) άπο τού Προοο-

5 νεάγ(ου) έπ\ τfι I προσκυρθείση μονfι τών άγί(ων) Άναργ(ύ)ρ(<ον) 
τίi ύπ' αύτ(ον) μον(ίi) τού Βατοπεδ(ίου) παραlθεωρούντο(ς) τού 

τοιούτου Προοονεάγου (καl) τ(ον) άπολειφθέντ(α) τfι τοιαύτη 
μονίi I όρισμ(ον) τ(fις) βασ( ιλείας) μου (καl) διορίζεταί σοι ή βασ( ι-

8. ταύτn 10. θεμελ(ίφ) άρραyεί.. 1 !. κατέχΙJς 13. καθ' (ι)ν) 
lχnς lσχύ1' . . . άναχαιτίζυς ... &ποσοβfiς 

1. Άκροπολίτ(α) 2. μονfί 3. τfi δ. προσκυρωθείσυ μονfl 
6. τοιαύτη 

.1, 

·. 

' 
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λεία) μου ώς liv έπάρ(ης) τα δικαι!ώματ(α) τ(fις) τοιαύτ(ης) μον(fις) 
τών ά.γ(ίων) Άναργ(ύ)ρ(ων) άπο τού τοιούτ(ου) Προοονεάγου κα\ 
(παρα)!δώσεις ταύτ(α) προ(ς) τ(i]ν) μον(i]ν) τού Βατοπεδ(ίου)· 
εκτοτ(ε) δs έπιφωνήσης άπέχ(ειν) Ι τέλε(ον) τ(ον) τοιούτ(ον) Προ- ιο 
οονεάγον άπο τ(fις) τοιαύτης μον(fις)· άντιστρέψεις (δs) ! τij'> μέρει 
τ(fις) τοιαύτ(ης) μον(fις) (καl) τ(ον) παρόντα τ(fις) βασ(ιλείας) μου 
όρισμον δπ(ως) κα\ οί Ι μετα σs αύτοθι δικαιω(ταl) τού δημοσίου 
ένεργήσοντ(αι), άντιλαμβάlνοντ(ες) τού μέρ(ους) τ(fις) τοιαύτ(ης) 

- μον(fις) (καl) δεφενδεύωσιν αύτ(Ύjν) t μην\ νοε(μο)ς(ίφ) ίνδ(ι
κτιώνος) Θ' t 

7. 

Βασιλικον πιττάκιον άδήλου αύτοκeάτοeος (πιiJ>ανώς Άλε~ίου 
Α'. τού Κομνηνού) πeος τον μέγαν άδνουμιαστfιν Μανουfιλ 

Βατeαχωνίτην πεeι της αύτfίς πeος τa πeοηγούμενα πιτ

τάκια vποiJ>έσεως 

, 4δ.' " , δ '. _, ηι.ου ετους, t1' . ι γ . 

t Πανσέ(οαστε) σ(ε6ασψ) οίκείε τϊΊ βασ(ιλείq) μου μέγαάδνου- ι 
μιαστι'ι κiJρ Μανουηλ Βατραχωνίτα ·Ι δ τιμιόΗ( α)το(ς) καθηγούμ( εν)ος 
τ(fjς) σε(6ασμίας) μον(fις) τ(fις) βα( σιλείας) μου, τ(fις) έπ' όνομα τι 
τιμωμ(ένης) τ(fις) ύπεράγνου μου Ι θεομητ(ο)ρ(ος) τοϋ Βατοπε
δ(ίου), άνέφερε τίi βα(σιλείq) μου δτι f.χει ή κατ' αύτ(ον) μονi] 
κη]ματα εκπαλαι 1 (και) δια zρυσοοούλλ(ων) των άοιδίμ(ων) έκεί-

. ν(ων) βασιλ(έων) (καl) δια χρυσοοούλλ(ου) τ(fις) βα(σιλείας) μου, 
ύ.λλα Ι (καl) τi]ν δωρηθείσ(αν) αύτϊΊ εtς μετόχ(ιον) παρα τ(fiς) ο 
'βασ(ιλείας) μου, ψ]ν) μον(Ύjν) τών ά.γί(ων) Άναργ(ύ)ρ(ων) μετι'ι\ 
τών ύπ' αύτ(Ύjν) δικαίων· καl είσl τινι'ι έξαλείμματα έν τοίς τοιού

τ(οις) κτήμασιν, εtς αιτινα εθικ(ας) συ άν(θρώπ)ους (καl) άπεδεκά
τισαν τ(ών) τοιούτ(ων) κτημάτ(ων) τι'ι έξαλείμ J ματ α· καl έδεήθη 

9. (παρα)δώσης 
ι Βατραχωνίτα 

7 f.θηκ(,;.ς) 

1 Ο. dνrιστρέψrJς 12. αVτόθι . ένεργήσωνται 
2. Ονόμαπ 3. θεσμήτ(ο}ρ(ος) 6. εlσί τινα 
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χάριν τούτ(ου) τfi βασ(ιλείq) μου· ή βα(σιλεία) μου γοϋν τ(fις) 

δεήσε( ως) αύτοϋ έπακού I σασα, διορίζεταί σοι ώς iJN μήτε ψι ν) 
10 είσοδ(ον) τών τοιούτ(ων) έξαλειμμάτ(ων) έπάρηςl μ1]τε άποσπάσης 

τί έκ τών ών κατέχει ή τοιαύτη μονη κτημάτ( ων) ε'ίτε έξα Ι λειμμά

των, dλλa μένη πάντοτε άνενόχλητο(ς) (καl) άδιάσειστο(ς) έφ' οϊς 

δικαίοις εύρίσκετ(αι) I ίfχουσα· έπεl (γaρ) (μον)αχ(οl) εtσl καl τού 
θ(εο)ύ άν(θρωπ)οι (καl) τ(i'jς) βα(σιλείας) μου ύπερεύχοντ(αι) έκτενέ
στ(ε)ρ(ον) I διορίζεταί σοι ή βασ(ιλεία) μου 'ίνα μηδεν dποσπάσης 
άπο τών ών εχει ή τοιαύτη μοvη ι κτημ(ά)τ(ων) μήτε μην έπαίρης 
τΎιν είσοδ(ον) τiiJν έξαλειμμ(ά)τ(ων) αυτης, άλλα μένη κατα το 1 

15 άκέραιον άνενόχλητο(ς)· ποίησ(οv) τοίvυν κατa τ( ον) παρόντα τ(i'jς) 

βα(σιλείας) μου όρισμόν, δv Ι (καl) άντίστρεψοv α'l!τfi δι' άνενο
χλησίαν:- μη(νl) φε(ο)ρ(ουαρίφ) tνδ(ικτιώ"ΙCος) ιγ'. t-

ΜΙΧΑΉΛ ΓΟΥΔΑΣ 

10: άποσπάαnς τι 11. μέι·ιι 12. μοναχοί εlσι. 13. μηδt>' άποσπά-

14. επαίρz6 ... μένη 

ΕΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟ1ΌΚΟΥ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ 

CH εtκι:Ον (Εtκ. 1) 11 μέλλουσα ν~ άπασχολήσυ fιμάς ένταϋftα εlναι &πΟ 
δύο άπόψεων &ξία προσοχfις1 τόσον διιi την άρχαιότητα~ Οσον καl δια τη" 

τι:χνικiιν αυτης εκτέλεσιν. 

Αϋτη άVΊlκει εlς ηlν έν Θεσσαλονίκη Μονην Βλατάδων1 εύρίσκεται δέ 

νϋν εϊ.ς τΟν &.πό τfjς Μονfjς ταύτης έξαρτώμενον ναfσκον τοϋ ~Αγ. Νικολάου 

Όρφανοϋ. 'Έχει διαστάσεις άρκούντως μεγάλας {1, 19 Χ 0,91) ή δε σανlς 

Εφ~ 1'1ς εlναι έζωγραφημένη φέρει έπl της δπισ-&ίας Οψεως είκόνα της cΑγίας 

Βαρβάρας, περ\ ης {}έλομΕ'' δμιλ1]σει κατωτέρω. 

~Η Θεοτόκος ~ίκονίζεται μέχρι περίπου της Οσφύος μΕ την κεφαλ1)ν 

&ντελώς κατακόρυφον καl έστραμμένην όλίγον πρΟς δεξιά. 'Έχει μεγάλους 

ιiμυγδαλωτοuς δφ3αλμοilς καi ~κφρασιν ρεμβώδη ( Ε\κ. 1 α). Το μαφόριο\' 
αVrής εχει τώρα χρώμα ύποκίτρινοv τών πτυχώσεων δηλουμένων δι~ έρυδρών 

κεραμοχρόων γραμμών. το ύποκίτρινον δμως τοϋτο χρώμα τοϋ μαφορίου 

δΕν f1το &.ρχικώς τοιοϋτον. 

Λεπτομερης έξέτασις πεωει, δτι τούτο άρχικ&ς ητο έρυ{}ρον (';.;ορφυροϋν) 
χρησιμοποιηtlέντος δι& ηΊν άπόδοσιν αUτοϋ χρώματος λάκκας, 1 fiτις δμως, 

8νεκα τής μεγάλης αύτfjς εύαισ{Jησίας~ 2 dπεχρώσ-&η καl οϋτω σιlμερον παρου

σιάζει τΟ Εντελώς dσύνηitες δια nlν έσ{}fiτα τfjς Θεοτόκου ύποκίτρινον χρώμα. 

Άντι{}Ετως διό. τaς πτυχaς έχρησιμοποι1]{}η το κεραμόχρουν χρ&μα, ό 

γνωστΟς βόλος, 3 οi)τινος 1'1 άντοχη είναι μεγίστη 1 δια τfι'Ι' αtτίαν δ8 ταύτη\' 

οf,δεμίαν Επα-&εν άλλοίωσι.ν. 

Έπl του δεξιού οSμου 'l Θεοτόκος φέρει στρογγύλον «σημείον» (c1avus) 
μετ<'< φυτικ&ν καl γραμμικ&ν διακοσμήσεων (Ε !κ. 2). 

Ή Παναγία την μεν δεξιΟ.ν 8χει προ του στήΗους, διa δε τής άριστε

ρaς κρατεί το βρέφος. 

CO Ίησοϋς είκονίζεται σχεδΟν έντελώς κατ' Ενώπιον, φέρει χιτώνα κυα

νοϋν καl ίμάτιον κεράμόχρουν μετ~ (Οχροκιτρίνων γραμμών Vποδηλουσών τ&ς 

1 Περί τοίi χρώματος τοόtοu καl της κατασκευης του βλ. Διονυσίου εκ Φουρνtϊ, 

Έρμηνεία τfις 'ζωγραφικής τέχνης. "Έκδ. Παπαδοποόλου- Κεραμέως, Πετρούnολις 1909 
29 κ. έ. § 41. 

2 ·Ένεκε\' άχ.ριβώς της εύκόλου αύtής άλλοιώσεως ή •Ερμηνεία (έν{}-. άν. 41 § 66) 
άπαγορεύει τήν χρησιμοποίηση• αύτής είς τάς τοιχογραφίας. 

a Περl τής χρησιμοποιftσεως τοίi βόλου ιδς χρώματος βλ. tiιν •Ερμηνείαν (ενit' άν, 

20 κ. έ. § 17~ 19, 22~ 23~ 62). 
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'Ορφα"οϋ Θεσσαλονίκης. 
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πτυχώσεις. Δια τής δεξιάς εύλογεί, είς δε την &ριστεριΧν κρατεί είλητάριον, 

το όποίον στηρίζει έπl τοϋ γόνατος. 
Το εδαφος τής είκόνος εχει χρώμα &νοικτον πράσιl'ον, οί δε φωτοστέ

φανοι εχουσιν άποδο&η δι' ώχρας ύπερύίtρου (ώχρα Θασίτικη). 

Εlκ. la. Λεπτομέρεια τfις είκόνος 1. 

ΚατιΧ τιΧς άνω γωΥίας εύρίσκονται τa συνή{}η συμπιλήματα ΜΡ ΘΥ 

δι' έρυ-&ροϋ χρώματος γεγραμμένα, ύπεράνω δΕ τοϋ δεξιοϋ ώμου τής Θεο
τόκου . έπίσης δι' έρυ-&ροϋ χρώματος ή έπιγραφη Η ΟΔΗΓΙΤΡΙΑ καl τέλος 
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uπερ την κεφαλ1'-ιν τοϋ 'lησοϋ δι' ομοίου χρώματος τα συνήttη iC XC. 
'Ό,τι ίδιαιτέρως προκαλεί n~JV προσοχην είς την είκόνα ταύτην είναι ή 

τεχν ικη αύτη ς εκτέλεσις. 

eH ύπ' οψιν είκrον δεν παρουσιάζει εν η] εκτελέσει αυτης τίποτε άπο δ,τι 
χαρακτηρίζει τας συνή3εις φορητας είκόνας. Έν' φ δηλαδη εlς εκείνας τα 

χρώμαια είναι σκοτεινά, τα πρόσωπα σκιερά, μόλις φωτιζόμενα είς τα λία'' 
προεξέχοντα μέρη, αί λεπτομέρειαι εξειργασμέναι μετα μεγίστης &κριβείας και 

Εiκ. 2. «Σημείον» (claνus) 

έπι τοu δεξιού wμου τής Παναγίας. 

:-ο εδαφος αυτων η ενίοτε και μόνον οί φω

τοστέφανοι χρυσοΊ, είς η1ν ήμετέραν είκόνα 

τουναντίον το εδαφο; καl οι φωτοστέφανοι 

εχουσιν aπoδo{}fj δι' &πλου χρcοματος, τc~ 
I \ \ :':1 δ I ~ :'1 :Ίξ ' 

προσωπα και τα εν υματα ειναι κατ ε οχην 

φωτεινα μόλις ελαφρως σκιαζόμενα, λεπτο

μέρειαι δε ελάχισται ύπάρχουν. 

Δια να εννοήση τις την μεγίστην δια

φοραν ιην ύφισι:αμένην μεταξu της ύπο 

μελέτην εlκόνος και των συνή3ων φορητων τοιού.των, άρχει να την παρα
βάλτι προς μίαν ΕΚ των βυζαντινων εικόνων των &ποκειμένων είς τον 
Ναον τοϋ Άγ. Κλήμεντος τής Όχρίδο;, f\τις, πλην επουσιωδων τινων δια
φορiον είναι κατα τον είκονογραφικον τύπον εντελ(ί:>ς όμοία προς την ήμε
τέραν. (Εlκ. 3). 1 

Άλλ' αΊJτα &κριβως τα χαρακτηριστικα τα διακρίνοντα η1ν ύπο μελέτην 
εl.κόνα &πο των συνΊ1-3ων φορητων τοιούτων προσιδιάζουσιν ακριβό'Jς είς την 

τεχνικην τ(iJν τοιχογραφιων. 
Έν' φ δήλα δή, ώ; ε'ίπομεν και aνωτέρω, εlς τaς φορητaι;, είκόνας, τας 

συνή{}ως καλουμένας «Κρητικάς», δ προπλασμος (το σκιερον μέρος) τών 
• δ' '"J ' δ' ' ' προσcόπων καl των γυμνων μερων ειναι σχε ον μεΛας, το ε φωτεινον μερος 

των σαρκων κατα ελαχίστους μ:όνον τόνους &νοικτότερον του προπλασμου 
και περιορίζεται είς τα λίαν προε~έχοντα μέρη, δ ΈLς ελάχιστα δε μόνον σημεία 
εντονος φωτισμος αποδίδεται δια λεπτοτάτων λευκων γραμμών (ψιμυ3ιες) 2 

ε'ίς την ήμετέραν είκόνα, &κριβως οπως και είς τας τοιχογραφίας, δ προπλα-
. ' ' ' e ' - ' 'r ' 'λ ' τα μόνον σμος εχει ανοικτον υποπρασινον χρωμα και περιορι.,εται. εις ε .. αχιq . 

μέρη, το κιτρινόλευκον δε χρωμα των σαρκων εξαπλούται επl ολης σχεδΟν 
τής επιφανείας τών προσώπων και των γυμνων μερων δπως τοϋτο παρατη

ρείται καl είς τας τοιχογραφίας (Εlκ lα). 
Προκύπτει λοιπον το ασφαλΕς δεδομένον, οτι η ύπο μελέτην είκrον σχετί

ζεται στενότατα προς την τεχνικην τής τοιχογραφίας. 

ι Ν. Κ ο η d a k ο ν, Μακεδονία, Πετροόπολις 1909 (ρωσ.) Πιν. ΙΧ. 
~ Πρβ. την §50 (σελ. 34) τής 'Ερμηνείας περί τοϋ •Πώς νa δουλεύuς Κρητικά». 
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την σχέσιν ταύτην τfjς 11μετέρας είκόνος προς τας τοιχογραφίας ενισχύει 

ετι μάλλον ή εξέτασις των χρωμάτων καl τής τεχνικής προς τα ύπο τής 

'Ερμηνείας παραγγελλόμενα, οπου προ δφ&αλμων λαμβάνονται πάντοτε αί 

τοιχογραφίαι. 1 

Έκ τΊ'jς συγκρίσεως ταύτης προκύπτει πλ1Ίρης κα1'1' ολα συμφωvw μεταξι, 

τω,, οδηγιών τfίς 'Ερμη

νείας καl της lJΠO εξέτασιν 

είκόνος, οσον &φορq: εις την 

τεχνικην αυτης εκτέλεσιν. 

'Αλλα ε'tς την Έρμηνείαν 

αί. όδηγίαι κα-30:>ς καl η 

περιγραφη των χρωμάτων 

καl τijς τεχνικfjς συσχετί

ζονται προς τον ΓΙανσέλη

νον καl αναφέρονται ώς 

προσιδιάζουσαι είς τον πε

ρίφημον αυτον ζωγράφον. 

Τούτο δίδει είς Υjμιi; 

ό.φορμην να παραβάλωμεν 

τ1)ν ήμετέραν είκόνα προς 

τι:Χς τοιχογραφίας του Nαoii 

τοϋ Πρωτά_του εν Ά γίφ 

'Όρει, τι:Χς &ποδιδομέ,•ας είς 

τον Μανουηλ Πανσέληνον, 2 

ή τοιαύτη δε σύγκρισις aπο

βαίνει εξαιρετικως διδα

κτική, διότι τ φ οντι με

tαξu της ύπ' οψιν εtκόνος 

καl των τοιχογραφιών εκεί

νων ύπάρχει πραγματικη 

τεχνικη συγγένεια. 

Περl τούτου {}έλει πει-

Εlκ. 3. Etκrov τijς Θεοτόκου Όδηγητρίας 

έν τφ Ν. Άγ. Κλήμεντος Όχρίδος . 

σ3η τις, aν παραβάλη την περl ής δ λόγος εΙκόνα (Εi-κ. lα) προς την !Ξνrαύ-3α 

παρατιf}εμένην κεφαλijν &γγέλου. (Ε ίκ. 4). 3 Ό ϊδιος σχηματισμος τοϋ προ

σώπου, οί Υδιοι μεγάλοι &μυγδαλωτοl δφ{}αλμοl και ομοιος εντελως τρόπος 
ελαφράς φωτοσκιάσεως παρατηρείται εtς &μφότερα τα εργα. 

ι Βλ. •Ερμηνείαν WEνit' αν. 20 κ. έ. § 16. 
1 G e ο r g i e ν s k i, Τοιχογραφίαι τοϋ Πανσελήνου έν τφ Πρωτάτφ τοu Άitω· 

Πετρούπολις α. χ. (ρωσ.) 

-• G e ο r g i e ν s k_i, Έν{t' U.v. Πίν. 26. 
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Το ονομα ομως τοϋ Θεσσαλονικέως ΜανουΊ1λ ΠανσελΊ1νου συνδέεται 
στενώς προς την Μακεδονικην έπικλη&είσαvζωγραφικην σχολ1Ίν, τής δπς>ίας 
ύπi'jρξεν είς τ(ον μεγίστων aντιπροσώπων έν eΑγίφ 'Όρει. 1 

Το γεγονος τούτο συνδέει τεχνικώς η1ν ήμετέραν είκόνα προς την μεγά

λην Μακεδονικην σχολήν, ή όποία ήτο είς 1)μa; γνωστη μόνον δια τών τοιχο-

γραφιών αvτής. 'Έχομεν δήλα δη δείγμα φορητής εlκόνος έκτελεσ~είσης κατα 

τας τεχνικaς με&όδους της Μακεδονικής σχl)λής, τουτέστι κατa τας με&όδους 

τής τοιχογραφίας. 

Το πρaγμα είναι, νομίζω, &.ρκούντως σπουδαίον καΙ. &.πο aλλης &.πό

ψεως. Μέχρι τοϋδε δήλα δη έγνωρίζομεν παραδείγματα τοιχογραφιGJν &.πο

μιμουμένων φορητας είκόνας (τοιαύτα παραδείγματα aπειρα {)α ηδύνατό τις 

ν' &.ναφέρη μεταξυ τών τοιχογραφιών τών μετα την aλωσιν χρόνων, έν eΑγ. 

"Ορει μάλιστα ύπάρχουσι καl ι'}αυματουργοl &.κόμη ε'ί.κόνες έζωγραφημέναι 

έπl τών τοίχων κατα τας με{)όδους τών φορητών)· 2 Ύ)δη εχομεν και φορητην 

είκόνα &.πομιμουμένην τοιχογραφίαν. 

Καl αύτη μεν ή &.πο τεχνικής aπόψεως σημασία τf\ς είκόνος. 

Εικονογραφικώς αϋτη έξεταζομένη παρουσιάζει τυ,'τικον δε'ϊγμα τijς Όδη
γητρίας, ην χαρακτηρίζει το έντελώς κατακόρυφον τfiς κεφαλής τf\ς Θεοτόκου 
καl ή σχεδΟν έντελώς κατα πρόσωπον παράστασις τοϋ Ίησοϋ, χαρακτηριστικά, 
aτινα εύρίσκομεν ε'ί.ς πάσας τας είκόνας του τύπου τούτου τf\ς eΟδηγητρίας 
Ύ)δη &.πο τών βυζαντινών χρόνων. 8 

'Εντελώς &.σύ,•η&ες είναι το έπl. του δ~ξιοίί ωμου τfjς Παναγίας στρογ
γύλον «σημείον» (Ε'ί.κ. 2). Τοίίω, είναι &.λη&ές, &παντ~ ε'ί.ς πολλα μνημεία 
&πο τών παλαιοχριστιανικών μέχρι τών τελευταίων βυζαντινών χρόνων, 4 είς 

1 G. 1\1 i 11 e t, Recherches sιιr 1'iconographie de 1' Eνangi1e Paris 1916. 656. 
2 Πρβ. προχείρως τήν έν τiρ Νάρ~ηκι τής Μ. Βατοπεδίου τοιχογραφίαν τής Θεο

τόκου παρά Ν. Κ ο n d a k ο ν, Μνημεία τής χριστιανικής τέχνης τού 'Άftω, Πετρού-
πολις 1902 (ρωσ.) 163 είκ. 64. . 

3 Πρβ. την είκό,·α τού Βuζαντινοϋ Μουσείου Ά~ηνών παρ& Γ. Σωτηρίου, 'Οδη
γός τού ΒΙJζαντινοϋ Μουσείου Ά6ηνών, 'Λ6ήναι 1924 96 Πι\•. 8, την είκόνα τijς Μ. 

Βατοπεδίου έν Άγ. "Ορει παρό. κ ο n d ak ο ν, VEν!t' άν. 161, είκ. 63, ηΊν &.νωτέρω παρα
τεftείσαν είκόνα έν Άγ. Κλήμεντι τής Όχρίδος (Ε\κ. 3) καi τά παραδείγματα τά. παρεχό
μενα ύπό L ί c h a c e ν, Ίστορικη σημασία τijς έλληνο- 'ίταλικής ζωγραφικijς εΙκόνων 

εΙς τάς παραστάσεις τijς Θεοτόκου, Πετρούπολις 19Ll 106 κ. έ. Παραδείγματα έκ μετα

γενεστέρων χρόνων βλ. παρά Kondakoν, "Εν~· άν. 97 είκ. 46. 152, εtκ. 58 κ. έ. 

• Βλ. προχείρως: Δίπτυχον έν Halberstadt παρά D a.1 t ο η, Bγzantine art and 
archreology, Oxford 1911 196 είκ. 118. Ψηφιδωτι\ S. Apollinare Νιιονο. D a 1 t ο n, 
vEv~· άν. 354 είκ. 2\2. Τοιχογραφίας Άγ- Δημητρίου Θεσσαλο.)ΙkΚης παρά. Γ. Σ ω t η· 

ρ ίο υ έν ΑΔ. 19Ι8,Συμπήρωμα Παραρτήιιατος Πίν. 14 εtκ. 33. Σμάλτον Βρεt. Μουσείnυ 
D a 1 t ο n, "Εν~' άν. 527 εtκ. 313, 679 430 Ψηφιδωτό. Torcello, D a Ι t ο η, 669 είκ. 424. 
Έ:τένδuσιν είκόνος Άρχαγγέλου έν Άγ. Κλήμεντι Όχρίδος, Κ ο n da k ο ν, Μακεδονία 
265 είκ. ι 79. 
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είκόνα δμως τfiς Παναγίας, Κ~&· οσον τοvλάχιστον γνωρίζω, δεν aπαντα:. 
Τέλος έρχόμεθα είς το ζήτημα του χρόνου κα&' δν έζωγραφήθη ή ε'ίκώ~. 
Έπt ένδείξεων ε'ί.κονογραφικών δεν είναι βεβαίως δυνατον να βασισθώ

μεν, διότι, ώς εΥδομεν, δ τύπος τfiς eΟδηγητρίας, οίος παρουσιάζεται ε'ί.ς την 
e ι ~~ eι c :ι\ :t\ 3 , 'β 
ημετεραν ειχονα, ευρισκεται ο αυτος επι εικονων και υζαντινGJν καl τών 

μετa την &λωσιν χρόνων. Κατ' &ν&γκην λοιπο;ν δέον να χρησιμοποιήσωμεν 
ώς βάσιν διa την χρονολόγησιν τfjς εtκόνος την τεχνικην αύτfjς εκτέλεσιν. 
'Αλλa προς τούτο δέον να εχωμεν 

προ δφ&αλμών ώρισμένα τινα γε
γονότα. 

"Ως είναι γνωστόν, δ 16°ς αίων 

δύναται να {)εωρηθfi ώς το εσχατον 
οριον &κμής τfjς μεγάλης Μακεδονι
κfjς σχολής. Mεra τον αίώνα τοϋτον 

εργα εκτελεσμένα κατa τας τεχνικας 
μεθόδους τfjς σχολfjς ταύτης σχεδον 
δεν ύπdρχουν, και τα ενιαχού δε εύ
ρισκόμενα τοιαύτα είναι μέτρια aντί
γραφα aνευ ουδεμιας σχεδΟν &ξίαc. 

τ1ιν Μακεδονικην σχολην έκλι
πούσαν &ντικα&ιστ~ ή λεγομένη 

«Κρητική", flτις Ύ)δη aπο τοίί 16°" 
αίώνος μεσουρανεί δια του κvριω
τέρου εν e Α γ. 'Όρε ι aντιπροσώπου 

αvτi'jς, του Κρητος Θεοφάνους, τοϋ 
κοσμήσαντος το Και'tολικον τής 
Λαύρας 1. 

_:,Η τής «Κρητικής» σχολής τε
χνοτροπία ούδεν άλλο είναι είμη ή 

τών φορητών είκόνων, οϊαν ε'ίδομεν 

Εlκ. 4. Τοιχογραφία Άρχαγγέλου 
έκ τού Ν. τού Πρωτάτου έν 'Αγ. "Ορει. 

άνωτέρω, την οποίαν οί άκολου&οϋντες την σχολι)ν ταύτην 
φερον ε'ίς τους τοίχους τών έκκλησιών, μΊ1 παύοντες ομως 

' \ ~ , - ' \ :ι ' ' ' 

ζωγράφοι μετέ

νa ζωγραφίζουν 
και φορητας εικονας κατα τας αυτας τεχνικας με&οδους. 

Ένψ λοιπον Ύ]δη &πο του 16°" α'ί.ώνος παύει καl αvτη ή κατασκευη τοι
χογραφιών κατα τοvς τρόπους τfjς Μακεδονικfjς σχολfjς δΕ:ν &α ήτο πι{)ανον 
να uπο&έσωμεν, δτι &α κατεσκευάζοντο φορηταl είκόνες κατa την τεχνοτρο
πίαν ταύτην. 

Έξ aλλου κατα τους μετά την aλωσιν χρόνους τοιαύτη ήτο ή &ξία και 

1 G. Μ i 11 e t, Iconographie 659 κ. έ. 
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η εκτίμησις είς t<~ς «κρηtικaς» εΊ.κόνας \ (JJστε να είναι πολυ δύσκολον να 
' ~0.- "τ _Q' εύρίσκετο tωvοάφοc να κατασκευάση είκόνα κατα τας φαντασυωμεν, ο ι υα _ , - - , _ _ 

πεπαλαιωμένας καl σχεδΟν λησμονημένας μεΜδους τfίς Μακεδονι~ης σχ?ληc. 

Κατa ταύτα νομίζω, δτι η εϊκrον ή &ποτελ~σασα _το ~~μα, _:ου παρον;ος 
<Χρδρου δε ι% f1δύνατο va δεωρηδίj μεταγε,•εστερα του 16 αιωνος. Ν ομιζω 

Εlκ . .5. Εtκων ·Αγ. Βαρβάρας έζωγραφημένη έπl τής έτέρας οψεως τής εtκ. 1. 

δέ οτι μετa πολλής πιδανότητος -&α ήδύνατο αϋτη, ν' &ναχ&ίj είς τον 14ον 
) \ \ _(l _Q.- c ,, 

αίώνα αν μη καl εϊς παλαιοτέρους χρόνους και να υεωρηuη ως εργον κατα-

σκευα~-&εν εν αύτf\ πι-&ανώς τίj Θεσσαλονίκη, Ί]τις, rος είναι γνωό-τόν, ύπf\ρξε 

ι Πρβ. τά λεγόμενα ύπο τοίJ Μ α κ α ρ ίο υ Τρυγώ ν η περ\ τών έν τψ Κα-!tολικ~ 

- Λ ' ε' ν Άγ "Ορει είκόνων · «Εtναι δε καl aλλαι πολλαl {}αυμασταί καt παλαιο-της αυρας • ' C! - , \ e 
1 

\ \ I I 

ταται ίεραi είκόνες, καl μάλιστα είς το αγιον Βημσ μεσα, τσς οποιας ~ια την ~~ντ~μια' 

τό.ς παρατρέχω καί τόσον μόνον λέγω, οτ.ι δ~αι δ~ου είπον εlναι ~αυμ~σ:αι ~αι εξαι~ιαι: 
ι-ιε το vό. είναι ίστορία τιον παλαιών εκεινων αρ(στων Κρητων, οι οποιοι μεγαλη, 

· Α. Ξvyγοπούλου - Εtκων τής Θεοτόκου 'Οδηγητρiας. 143 

το σπουδαιόrατον κέντρον &ναπτύξεως τής Μακεδονικ1ϊς σχολής και ή πατρις 
τοϋ Μανουηλ Πανσελήνου. 

Έν τέλει προσ-&έτομεν ολίγας λέξεις περι τfjς επι τfjς έτέρας οψεως τi'jς 
σανίδος εtκόνος τής cΑγ. Βαρβάρας (Είκ. 5). 

Ή <Αγία εικονίζεται μέχρι τfjς οσφύος εντελώς κατ' ενώπιον κρατούσα 
δια μεν τfjς δεξιάς σταυρον η1ν δε &ριστερaν φέρουσα προ του στήι'tους μf, 
την παλάμην &νεστραμμένην. CH παρaστασις τύπου λίαν aρχαϊκού εχει &πο
δο{}ή σχεδον εντελώς γραμμικώς καΙ. &ντιγράφει πρότυπον πολv παλαιότερον. 
Πάντως δύναται νa -θεωρη-θft βέβαιον, οτι είναι πολiJ μεταγενεστέρα τής επι 
i:ης ετέρας Όψεως ε'Lκόνος τi'jς Θεοτόκου, aν και νίiν παρουσιάζεται περισσό
τερον &μαυρa καl κατεστραμμένη η rι τfjς Θεοτόκου. 

Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ 

φήμην καi ονομα ιiφijκαν διd την εμψυχον σχεδΟν και dρίστην ζωγραφίαν των». Προσ
κuνητάριον τijς βασιλικ·ίjς καί σεβασμίας Μονijς Μεγίστης 'Αγίας Λαύρας τοίJ 'Αγ. 'Α-Ιtα
νασίου τοίJ έν ~ Afiφ, συντεfiεν μεν παρό. Μ α κ α ρ ίο υ Κuδωνιέως τοίJ έκ τής χώρας 
Χανίων τοίJ Τ ρ u γ ώ ν η τοίJ καi τής αιJτής Μονijς σκευοφύλακος τύποις δέ νίίν πρώτον 
έκδοfiέν, έπιμελείq. καl δαπάνη τοίJ πανοσιωτάτου Κυρίου Σεργίοu 'Ιερομονάχου. 'Ενε
τίησιν Q.ψοβ' 1772 :ταρd Δημητρίφ Θεοδοσίου τφ έξ 'Ιωαννίνων. σ. 17 κ. έ. βλ. καi l\1 i 1-
let, "Εν{}' ιiν. 661 καl657. σημ. 7, δπου αί 'ίδιαι φράσεις aποδίδονται εtς Προσκυνη
τάριον ~ντεfif:ν ίιπο τοiί Σκεuόφύλακος. Σάββα καl έκδοfieν κατά το ετος 1780. 



UN R:έCΙτ ΕΝ GREC VULGAIRE 

DE LA CONSTRUCTION DE SAINTE-SOPHIE 

Le recit que la construction de la grande eglise de Justinien 
suscita aussitδt apres son achevement a jouί au cours- des siecles 
d'une grande popularite. Le grand nombre des manuscrits qui nous 
ont transmis ce recit en sont ]e temoignage eclatant. 

La premiere edition en a ete donnee, d'apres le Cod. Paris. 1712 
et la version de Pseudo- Codinus (ed. Lambecius) par l'illustre Com
befis. Th. Preger a publie ensuite dans la Bibliotheque de Teubner
S c ri p to r es r eru m Co ns tan tin op ο I i tan a rum, fasc. prior, 
1901- son edition critique, basee sur les plus importants des manus
crits conserves dont il a fixe exactement la fili;ιtion. Le texte ainsi 
etabli η' est pas tres different de celui de Banduri (Ι m p e r i u m 
Orien tale, Ι, 3' partie, I. 4), et l'on peut ·croire que tous deux sont 
derives du ιneme archetype. Quant a ]'analyse des manuscrits employes 
par Preger, elle se trouve dans la preface de son edition aussi bien 
que dans l'etude speciale publiee par lui dans la «Byzantinische 
Zeitschrift».ι 

Cette narration, em bellie de bonne heure par la legende, exerφ 
sur l'imagination des Byzantins une influence trop grande pour qu'elle 
pιlt laisser indifferents les auteurs de chroniques. Preg.er utilisa dans 
son travail celles de Glykas et de Pseudo-Dorothee de Monembasie. 

Mais la celebre Δι~jγησις, composee avant le milien du lX' siecle, 
a ete traduite et remaniee en grec vulgaire .. La vogue de ces traw 
ductions est attestee par les manuscrits quί les contiennent aussi bien 
que par l'echo qu'elles ont suscite dans des livres populaires. La 
lecture de Pseudo- Dorothee nous laisse l'impression que cette nedac
tion populaire lui a servi de source pour le chapitre de Sainte-Sophie. 
De tels renιaniements ne pouvaient naturellement pas avoir d'impor
tance pouι- la determination du texte transmis par un si grand nombre 
de manuscrits, et Pregeι· a pu les negliger a juste titre. 

Les manuscrits de cette redaction populaire signales par lui 
sont les suivants: 

1 Die Erzah\ung vom Bau der Hagia Sopbia, t. 10(1901), pp. 455-476. 
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1. I,eCod. Vindob. lιist. gr. 129 (XV'-XVI' siecle); le Cod. 
Paris. gr. 1765 (XVII' siecle), tous les deux proclιes c!e l'Anony
mus Banduri; 

2. Le Coc!. Vatic. Ottob. 309 (XVI' siecle), proche du 
Vindob. 12 9; 

3. I,e C ο d. Μ a r c. V ΙΙ 4 3 (date de 1619) que ]e savant alle-
1nand ne connait que par son titre. 

En feuilletant le Catalogue of the Greek nιanuscι·ipts 
ο η ηι ο u η t Α t h ο s de Sp. Lan1bros, nous aνons reιnarque 13 nΊanu
scrits qui renfennent diverses variantes de notι·e recit. Panni ces 
νariantes Lampros n'en signale qu'une redigee en grec vulgaire, a 
savoir celle du Cod. 4809 de l'I wiron; elle porte ce titι·e: "Περi τής 

άγίας Σοφίας, πώς Εκιν1l-θη ό βασιλεl!ς καl την Εκtισεν καl πόσον Εξοδον 

έξοδίασεν καi πότε έκτίσ{}η καl πώς Εκλή&η άγία Σοφία,. 

Si la publication de ces conφositions en grec νulgaiι·e ne prt
sente pas d'importance pour la critique du texte, elle offre pourtant 
nn certain inteι-et, dιι ιnoins en ce qui concerne la langue. Π serait ~η 
effet inteΓessant de voiι· comn1ent 1e traducteur rend 1a nomenc1atuι·e 
tec}Ιnique du texte ecrίt en grec saνant. 

* 
Α notre connaissance, aucun de ces textes ι)opulaires n'a ete 

publie jusqu'a present ι excepte le morceau publie par Μ. Κ. Dyovou
niotis du code 204 du couvent Varlaam dans 1' Ίερος Σύνδεσμος {1911 
Ν" 152 p. 9). Ce texte concerne le ιnobilier de l'eglise de S" Soplιie et 
est en ι-elation avec notτe texte (f. 183" -Ι 39υ ). Le texte trouve parωi 
les mateι·iaux laisses par feu Sp. Lambros et publie dans le Νέος 
Έλληνομνιjμων, t. 16 ( 1922) pp. 236- 24ί, d'apres le ιnanuscrit 66 de 
Καρακάλου (Athous 15 79), n'est pas redige en grec vulgaire et repre
sente l'aΓclιetype d'ou derivent les versions publiees par Banduri et 
Preger. La fin seule en est dί!ferente: elle se rappωclιe de l'ω·iginal 
reflete paι· 1a version de Pseudo- Codinus, car ο η γ retrouνe la ιnenιe 
legende de l'abandon du nιaitre ιnayon sur le toit de l'edifice et les 
peripeties de son salut. 

Nous nous proposons pal' consequent de publier cette fois la 
narration en grec vulgaire tiree du Cod. Marc. VII 43. 

1 De ce que Preger nοιιs dit 8.propos de la version dιι Co.d. Pet.ι-opo1i
t a η u s g r. 4 8 2, publiee par Vilinskij, nous ne ροιινοns pas nοιιs faire ιιηe iclee 
suffisante sιιr le caractere νnlga1re de cette Yers:ίon. 

10 
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Ce codex renferme d'abord une chronique en grec vulgaίre depuis 
les origines jusqu'au regne de Constantin Paleologue. Elle occupe 128 
feuillets du manuscrit. Le feuillet suivant a ete declιire, et la lanιel!
tation dialoguee des patriarcats qui νie-nt imnH~diaten1ent apres a son 
debut mutil<'. Cette lamentation finit au feuillet 13ί' et au verso lui 
fait suite le r€:cit de la construction de Sainte-Sophie:« Διήγησις κατΟ: 
πολλd ώραία περi τής άγίας Σοφίας, ποίος την Εκτισε καl πόσες κο}fiJνες Εχει 
και πόσος έ'ξοδος εyινεν ». 

Le codex a ete e~rit en 1619, comn1e cela rι~sulte d'une notice du 
copiste. ι Il est d'une assez belie calligraplιie, 1nais tres negligement 
orthographie. 

Notre Διήγησις n'est qu'une traduction, qui pour le fωιd suit fide
lement 1'arcl1€:type des textes en grec savant. Malgre son caracte .. -e 
vulgaire, la langue se ressent de l'inflιιence de l'or,iginal. Le scribe ne 
fait parfois qne transcrire directeιnent les expreskiω1s qu'il ne peut 
pas traduire. En le comparant au texte de Preger, ση cOnstate que 
notre recit snit pas a pas l'enclιainenιent des idees de 1' original. Pour 
faciliter cette comparaison, ηous avoηs distribue la nanation par al1-
neas correspondant anx chapitres du texte de Pregeι-. Seulement les 
chapitres 21· 22 de ce dernier texte ont ete negliges par le copiste. 

Une difference essentielle est a signaler a propos de la fin de ces 
denx narrations. Elle se prolonge dans notre texte vulgaire par l'enu
meration d'nn certain nombre de faits de chronique: le synode contre 
Severe, la peste, le treΙnblement de terre, la gloire et la fin tragique 
de Belisaire, le pont sur le Sangarios et l'heresie de l'eιηpeι·euι- J usti
nien,- details tires sans doute de quelque clιronique. (chez Theopha
nes on les trouve presque tous sous la meme forme abregee}, et qui 
se presentent aussi chez l'Anonyme de Banduri. ' 

Un autre point οiι notre narration s'ecarte egalement des autres, 
c'est l'episode de l'ecroulement de la coupole. Le texte de Pregeι· aussi 
bien que celui de Banduri place cet ecroulement au tenιps du succes
seur de J ustinien. Ν otre νersion est a ce point de vue en accord avec 
les donnees de l'histoire. 

* 
Le texte que nous fais011s suivre est une sinιp1e copie, vu les 

fautes de transcription dont il fourmille et son ortlιographe deplo
rable. Des fonnes comme &σίπου pour &σήμου, μΕ τραχίλια p.μέτρα χίλια, 

1 c:Τέλος ε'ίληφεν τό παρΟν βιβλίον, itεoU τΟ δώρον Χαi Στύλου πόνος Εξ Ίωαννήνων, 

$τε~ αχ ι{) μαρτίψ ιδ' ~. 
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ρi.ινδiιν ρ. Qαβδlν etc. ne laissent aι:cun doute 3. c~t egard. Le c.opiste, 
tres bon calligτaphe mais assez ιgnorant en faιt de grammaιre, ne 
pouνant pas coιηpiendre 1)aι- endι·oits le te~te, le de~onne sans g~ne. 

l?ouι- en pι-oduire quelqtιes exenιples, ιl tι-anscnt δημαρχ,ουμαρου 
ποασίνου pouι- δημάρχου μέρους πρασίνου; βασιλείδιον p. Ηαλασσίδιον; les 

11~1115 ρropres souffrent s~us sa plιιnιe. la ηΗ~ιηe defiguratioι~: S t r a
.teo-ios le magisteι- devιent clιez lnι l'un des deux <<Strateges>> de 

"' , 1 Ί' '· 1 τ ' , Γempeι·euι· Χηνόπουλος- Χιονοποι• .ος et ρωίως- ροχΛο;. 

Nous 
1
nous sonιωes boι·ne naturelleωent a retab1ir 11orthographe, 

sans charger inutίlement 1'apparei1 cι·itique des innoUΊbrables fautes 

du copiste. 

Διήγησις κατιi πολλιi ώραία περι της άyίαι; Σοφίας, ποίος ι 1CΙ7·· 

τfιv έκτισε και πόσες κολώvες εχει και πόσος εςοδος ifyιvεv. 

την &γίαν Σοφίαν την μεγάλην Εκκλησίαν, πρώτον μΕν την Εκτισεν ό 
μέγας Κωνσταντίνος δρομικήν, ώσCtν τοίi ~Αyσθ--ονίκου καl. τοίi άγίου 

3

Ακα-
f» κίου. Kal πληlρώσας αιJηlν εστησεν κολώνας πολλdς ηγουν στήλας. 

3

Εστά-8η ι t3~ι
δΕ τΟ κτίσμα έκεϊνο χρόνους έβδομήντα τεσσάρους, καl είς τΟν καιρΟν τοϋ 
μεγάλου Θεοδοσίου, είς t1)V δευτέραν σύνοδον Ωποϋ εγινεν είς την Κωνσταν
τινούπολιν, έβάσίλευαν οί ~Αρειανοl κα'ι έδυνάστευσαν καi έκατέκαυσαν την 
εκκλησίαν I αύτήν. "3"Ητον δΕ πατριάρχης Κ'Uρ Νεκτάριος και έκά-ltοντον είς f. 11~8\' 

10 την άγίαν Ε'ίρήνην την όποίαν Εκτισε ό μέγας Κωνσταντίνος. Καl Εκαμεν 
δύο χρόνους άσκέπαστη καl έπρόσταξεν ό βασιλεUς Θεοδόσιος "Ρουφίνον τόν 
μάγιστρον αύτοϋ ηγουν τζαγουσίμπαση καl έσκέπασεν αύτην σταυρο{}ο[λίον f. t;)9r 

·flγουν καμάραν γυριστή ν. Είς δΕ τΟν πέμπτον χρόνον της αύτοϋ βασιλείας 
τοϋ ~Ιουστινιανού τού μεγάλου Εγινε μέγας φόνος είς τοUς χρισι;ιανο-Uς Sνας 

15 άπΟ τΟν Cί.λλον είς τΟ "Ιπποδρόμιον ηγουν είς τΟ ~Ατμεγιτάνιν, είς τη,. ή μέραν 
όποίΊ είχαν συνή{}ειαν οί χριστιανοι και Εκαμναν πηλάλα. 'Έγινε I δΕ άναμέ- f. 1.'19\' 

σον αϋτών φιλονεικίαν άπΟ f:ναν πατρίκιον flγουν πασίαν καl (ΙπΟ Sναν 
"Υ πάτιον fίγουν γενιτζάραγαν, καl Cί.λλου dκόμη δημάρχου μέρους πρασίνου 
καl διCι λευκών καl πρασίνων καl έσκοτώ-θ-ησαν τριάντα πέντε χιλιάδες λαΩς 

20 κα\ έλυπή&ην ό βασιλεUς λύπην μεγάλην δια τijν σφαίγijν όποϋ Εγινεν ~αφνα f. HV• 

εlς τΟν λαόν. Λοιπόν 1litέλησε ό βασιλεUς νΟ. {Jπάγη ε'ίς τΟν πόλεμον καl έκεϊ 
έβλέπει είς τΟν ϋπνον του όπο·η τΟν Sμπνευσεν ό {tεΟς εlς την καρδίαν τοϋ 

5. π}.ηρώσα~ 18. 19. δημaρχουμ.άροιι πρασί-vου χαi διαί.εvκιW καi πρu.σ,'νο,_. 
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βασιλέως να οίκοδομήσυ ναΟν όποϋ να μην εγινεν Ο.λλος δεύτερος άπ~ αϋτΟν 
είς τΟν κόσμον άπΩ ~ Αδό.μ εως την σήμερον. 

Καl οϋτως i έ:γραψε είς πάσαν άφέντην dνατολfjς καi δύσεως όποϋ f.14Q\· 

ωριζαν τοiις τόπους δπου εϋρουν μάρμαρα έκλεκτα χ.αl κολώνας καl πορφύρα 

5 καl καγκελο-θυρίδας όποϋ να είναι έπιηiδεια δια Εκκλησίαν, να τοϋ τα προ

βαδίσουν είς την Κωνστανηνούπο.λιν. ΟίδΕ: αU&έντες Εδέκτησαν τΟ:ς έπιστολdς 

τοϋ βασιλέως I μετα χαράς καi έσπούδαζε :rι-άσα ενας νd {}εραπεΥσυ τΟν βασι- f. 14tr 

λέαν μΕ τd πλέον καλ1iτερα r.αl .SκλεΧτΟ: μάρμαρα όποϋ έγύρευεν. Καl οϋτως 

έσύναξε πίiσαν τfιν οίκοδομi]ν πdσα ενας άπΟ ναους είδώλων όπου τσUς Εχα-

10 λοϋσαν καl &πΟ παλαια παλάτια, καl τΟ: εστελναν τοϋ βασιλέως Ίουiστινιανοϋ f.14l'' 

. είς την Κωνσταντινούπολιν, &πΟ ftαλάσσης καi ποταμών καi dπΟ δλον τόν 

κόσμον, άνατολής καi δύσεως,· ό:ρκτου καl μεσημβρίας. Κα'ι εκ τfiς μεγαλό

πσλις "Ρώμης &πεστάλι~ησαν οί όκτΟΟ κολώνες οί μεγάλες καl τΕς &νόμασαν 

·Ρω μαίες. ~a κάποιος σύγκλητος τοϋ παλατί.ου Πλούταρχος I καl επιστολο- f. 142r 

15 γράφος όποίi εύρίσκετον είς την "Ρώμηv τΕς 'είχαν καταδώσει κάποιοι Πέρσαι 

αύτο1\ και 1iσαν αϋτfς οί κολώνες μι<iς γυναικός χήQας, Ονόματι Μαρκίας, 
όποϋ τΕς είχεν προίκα καl ήσαν μέσα είς Εναν ναΟν τού "Ηλίό~ πόλεως, τΟν 
όποίον ναον τον Ι!κτισεν Α\Jρηλιανος. δ βασιλεuς της .Ρώ[μης. τiς δε aλλες ι. 142'· 

δκτΟΟ πράοινας κολώνας τU.ς &ξιο8·αύμαστες τΕς άπέστειλεν Κωνσταντίνος δ 

20 στρατηγΌς &πΟ την "'Εφεσον πελεκισμένας, τας δΕ Επίλοιπας κολώνας ηφεραν 

άπΟ την Κύζικον fίγουν την Κίο καl U.λλας &πΟ την •pώμην καl &πΟ τi)ν 

Τρωάδα καl άπο τι'ι. δωδεκάνησα καl Ι άπο τi]ν Κρήτην καl άπο τi]ν Κύπρον f.l43' 
καl άπΟ την Σάμον καi άπΟ την Χίο κα'ι dπΟ την "Ρόδον καl άπΟ π6.σα νησl 

κα'ι δftεν σκεπάζει ό ούρανός καi ή γfj καi Πάσαν οίκοδομ1lν tής έκκλησίας 

25 τα έ'στελναν μΕ καράβια άπΩ &αλάσσης. ΚαL τοίiτο -έσυλλογίσ8η ό βασ.ι.λεlJς 

διΟ: νΟ: μΊlν κοπιάζουν ot dν-θρωποι καl I τα αλογα ζώα, να μην άναστενά- ι 14.3\' 

ζουν κουβαλώντας, &ρισε νΟ: τΟ: φέρνουν δια ίJαλάσσης1 ϊ\•α γένη εύπρόσδε-
κτον τΟ Εργον είς τΟν -&εόν. ΛοιπΟν εσύναξε πάσαν οί~οδομην διd χρόνους 
έπτά. eH δΕ Μαρκία όπου είχεν προίκα τΕς δκτω κολώνες Εγραψε γραφη 

30 πρΟς τΟν βασιλέαν οϋτως "στέλνω σου, βα]σtλεU, δκτι:Ο κολώνες, όπΕρ ψυχικήν f.14-_4r 

μου σωτηρίαν, 'ίσιες εLς τΟ μάκρος, εl.ς τΟ πλάτος, είς τΟ χόντρος,. ΑύτΟν 

γοϋ\• τΟν ναΟν Οπού dρχισε ό βασιλεU; ~ΙουστινιανΟς νΟ: τόν Εκτίστι τΟν είχεν 

πρωτήτερα κτισμένον ό βασιλεUς Κωνσταντίνος, καl ό ~ΙουστινιανΟς τΟν έχά- / 

λασεν καl τΟν Εκτισε άπΟ ι<Jεμελίων. Καl Οταν I άρχισε να τΟν έκτίζτι ήτον ιί44ν 
35 δώδεκα χρονών βασιλεύς. 

ΛοιπΟν ώσcΧν έσύναξεν πασαν την οίκοδομην τοϋ ναοϋ διΟ: νcl κτίζουν 

Ciρχισε πρώτον νΟ: άγοράζτι τοUς τόπους όποϋ ήσαν σπίτια τών άρχόντων σιμα 

ι. να οlκοvομίσυ 8. μ,ετC. 13. ή ό. κ. ή μεyάλαις 16. αύταiς ή κ. 21. Γκίω 
29. είχοΥ 
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εί ... ·αίiτ~ς τfί~ έχκλησίας. Καl τΟ g,.α όσπίηον όπυϊι έγί1.•η τΟ σκευοφυλάκιον 
~ η ' ' " ,- "Α ' ' 'ξ ' '' ι 14' • 1 ιd γυναικΟς χηρας, το ονομα της ννα· και το ε ετιμησαν r.ιτρας . or 

ητον μ ς ' , ' , υ . , ' δ' ' ' - ' δ ' 
νο ίσ ατα όγδοηντα πέντε. Και αυtη ειπεν· οτι 'Έγω εν το πουι,ω το σπι-

μ μ . ' ' • ' ' ' ' "Ε ' δ' ' ε'ι'-ν ιιΕ δώση δ βασιλευς και εκατον Λttρας νομισματα 11 • στειι .. εν ε 
τιον μου, " , • , , 
• β λ υ', α'πο' του,. μεγιστάνους του πρΟς αύτ1Ίν παοακαλώντας να το που-;:; ο ασι ε '=' '=' " 

;) λ{ σ τοίi βασιλέως I καl αύτη τελείως δΕν ηίlελεν να τΟ &κούση. Τότε έση- f.14δΥ 
1'!J ,c~ ~'- '~1 

κώfi. ό βασιλεiις &τός του σωματικώς και υπηγεν εις την γυναικα, και επεσεν 
11 ~ ' <I - λ' ' ~ ' 

είς τοiις πόδας αUτfjς παρακαλώντας αυτην οπως του που ησn το οσπιτιον 

αύτfjς 1i δΕ γυνη ώς είδεν τΟν βασιλέα πώς εκαταδέκτη καl ύπfίγεν είς τΟ 
ι όσπίτιον αύτfiς επεσε j πάραυτα καΊ. επροσκύνησε τΟν βασιλέαν καl εlπεν· ι 146r 
ι) , , , δ' _Q'~ , , ~ _, • 

"δέσποτα βασιλεϋ, δια την παρακαλεσιν σου εν υει..ω τιμην και αργυρια. εις 

τΟ σπίτι μου, μό'Ι'ον σΕ τΟ δίδω μετα χαράς δια νΟ: εϋρω μισ-θόν έκ {}εοίίι να 
όρίσnς νCt. μνημονεύωμαι καΙ έγω είς τΟν ναΟν τούτον δποϊι βούλεσαι νΟ. 
κτίσ~ς,,. Καl ό βασιλευς έπρό)σταξε Οτι να μγημονεύεται καl αύτη όμοϋ με t.146"" 

l5 τΟν βασιλέαν. · 
cO δΕ rJ.λλος τόπος όποϋ Ονομάζεται τΟ δ.γιον φρέαρ καi Ολον τΟ βήμα 

καl ό τόπος τοU dμβωνος καl Εως την μέσην τοϋ ναοϊi ήτον όσπίτιον ΕνΟ'ς 
εύνούχου δστιαρίου, Ονόματι ~Αντίοχος καl έτιμ.ήδη λίτρας χρυσάφι τριάντα 
όκτώ· καl δεν fίftελε νι'ι. το πουλ1\ση τού Ι βασιλέως. ·ο δε βασιλεiJς ήτον !.147' 

2ο φίλος τfίς δικαιοσύνης καl &.γα{tωσύνης καl δΕν fι-θ·ελεν να &.δικήση τινdν καi 
-δΕν είχεν τί να κάμu. ΛοιπΟ" ήτον δύο στρατηγοί, καi ό ενας ήτον χασνα
τάρης τοϋ βασιλέως καi άδελφοποιτΟς αύτοϋ, καl Εταξε του βασιλέως Οtι 
να κάμτι μίαν τέχνην να Ελ&n ό Άντίοχος να παρακαλΏ τΟν I βασιλέαv ν&. ι 147ν 
πουλήσn Ίο σπίτι του. 'Η τον δΕ ό αUτΟς πολλ& άγαπητικΟς να παγαίνη ε'ίς 

25 τfιν πηλάλα τών άλόγοηr νCι· πηλαλίJ Οταν γίνεται ιπποδρόμιον, 1iγουν .ηlν 
ήμέραν όποϋ έπηλαλοiiσαν τα U.λογα είς τΟ Άτμεγιτάνιν· καl την ήμέραν 
όποϋ ηftελε να γένη ή πηλάλα τΟν I επιασεν δ χασνατάρης καl τΟν Εβαλεν f. t48t 

εlς nlν φυλακήν. ~a δΕ ~Αντίοχος έφώναζε μέσα άπΩ την φυλακήν· δτι "έβγά~ 
λετέ με να υπάγω να ίδώ την Qένταν τών &.λόγων καi ούχί μόνον τΟ σπίτι 

30 μου νU. δώσω, άλλΟ. καl τΎjν ψυχ1iν μου, μόνον νd. κάμω τΟ {}έλημά μου καl 
τοϋ βασιλέως,. Και οϋτως \ τΟν Εβγαλαν &πΟ την φυλακην καl τΟν Vπfjγαν f. 14-8\· 

είς τΟν βασιλέαν όπου εκάθοντον είς τΟ clπποδρόμιον καl εκαμαν τη, εξεπού-
λησιν του όσπιτίου καl εγραφεν δ κοιέστωρ καΙ. Ολοι τοϋ παλατίου πρότερον 
παρ&. να ξεσελλώσουν τα rJ.λογα, Οτι fιτον συνήftεια παλαιd. όταν Ερχοντον 

35 δ βασιλευς είς \ την πηλάλα, Ύ}γουν είς τΟ Μεγ'ίτάνι, πάραυτα Ετρεχαν τΟ: f.149r 

άλογα. με τα σαλ_ιβάρια _μόνον καl δι& να άργήσουν Εως να κdμουν του 
σπιτίου τΟ παζάρι άνέμεινεv πdσα χρόνον, καl Εκαμναν άπΟ τότε μόνον την 
ωραν Εκείνην την πηλάλαν όπου Εγινε τύπος. 

29. ρiταv 33. όκίστωρ 
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το δΕ δεξιΟν μέρος εως τfjς I κολώνας του άγίου Βασιλείου fιτον -δσπί.- ,f, 149v 

τιον ένός εύνούχου, δνόματι Χαρίτων τοϋ Χηνοπούλου, καl εδωκέν το μεη( 
χαράς καΙ εUχαριστίας. ΤΟ δΕ dριστερόν μέρος τοϋ γυναικείου fως η)ν κολώνα 
τοίi άγίου Γρηγορίου τοϋ -θ-αυματουργού Ί)τον όσπίτιο'\• κάτινος ξενοδόχου, 

σ ό όποϊος ελεγεν· δτι "il.ν Ι με δώση α βασιλεuς τρεϊς δίπλες οτι χρήζει το ι. ι 5ο• 
σπίτι μου, δf:ν τοϋ τΟ δίδω, έdν δΕν μΕ κάμη τό ftέλημά μου Οποϋ γυρεύω, 
Οτι δταν γίνεται πηλάλα εϊς τΟ Άτμεγιτάνι να τιμοίίμαt καl να προσκυνοϋμαι 
καl εγω άπΟ τους τέσσαρους σαλιβαράτους όποϋ κρατοϋ\• τd Qέτενα Τfiηι 
&λόγων. Και ά'>ρισεν \ ό βασιλεVς να τΟ f:χη ε1ς άπαντας αίώVας καl Επfιρriν ω ι l!JO• 

10 ό κόσμος εlς γέλοιον- και τfιν ήμέgαν τοϋ ϊπποδρομίου έστολίσftη ε'να άπανω
φόριον dσπρον, καl fιτον ραντισμένο μέσο\}εν U.πό tfιν ϋφασίν του Qάμματα 
μαίίρα, κόκκινα, πράσινα, Οξεία καl πdσα λοής, καl Εκά\}ετον μέσα τών 
καlγκέλλων καi ε1ς την ί}άχην του όπίσω sπροσκυνοϋσαν οί τέσσαροι. σαλι.βα- ι. 151• 

ράτοι τώγ άρμάτων, πρl'\• καβαλλικέύσουν &πάνω εlς τμ ά:ρματα. Καί €yινε 
10 τύπος καί αύτό καl επωνόμασαν καl αύτόν άρχων τώ~ καταχ-θονίων. το δε 

Εμπασμα τοϋ ναοϋ καt οί τέσσαρες νάρ1tηκες και ό λουτηρ καί τα περιαύ!λιά f.15tv 

του Ολα fiτον όσπίτιον Δαμιανοϋ πατρικίου, και Ετιμή-θη χρυσάφι λί.τρας 
εvνενfιντα καί εδωκέν το τοϋ βασιλέως μετ& χαράς. 

Τότε ό βασιλεUς έμέτρησε τόν τόπον καl ηύρε Πέτραν (jιζιμαίαν dπΟ τΟ 
20 βημα μέσα κα\ i!ως της κάτου πήσου κα\ έi1εμελ(ωσεν τiι γϋρόν της τiι /}εμέ-

λιον του μεγά I λ ου ( τρούλλου )' κα\ άπο τοuς π>] σους i!ως του εξω νάρiJηκος f. Ιδ2• 
τΟ χαντάκι όποϋ ιiνέβρυεν Εitεμελίωσεν έκεί τόπους. Καί δταν άρχισε να κτίζη 
τΟ .ft-εμέλιον επροσκάλεσεΥ τΟν Εύτύχιον το,. πατριάρχη'\• καi Εποίησεν εύχη,. 
περί στάσεως της Εκκλησίας. Τότε ό βασιλεUς ΊουστινιανΟς έπίασε τη,, άσβέ-

2δ στην μΕ τd χέρι! d του καί τΟ άσtράκιον καl εύχαρίστησεν τΟν \tεΟν καl Ε(>Qιξε t.152,. 

είς τό ftεμέλιον άρχήτεραν άπό Ολου;. Καi Οταν Cίρχισαν \ιιi κτίζουν τόν ·ναόν, 
εκτισαν ένα σπίτι χρυσόν και εϋμορφσν μf λιitάρια πολύτιμα καi τΟ έπωνό-
μασαν τοϋ άyίου ~Ιωάννου του Προδρόμου (δποϋ εί\'αι σιμα τΟ ρολόγιον 
!]γουν τiι βαπτιστήριν) δια Ι νa κά8εται ό βαύιλεUς μετα τών αρχόντων να ι. ισ3• 

30 παραφυλάττη · πολλΕς φορeς €τρωγ.,, καl έκεί. Κα\ εκαμεν μίαν διαβαταρέαv 
άπο τiι βασιλικον παλάτι ίiως την μεγάλην Εκκλησίαν, δια να περνάγη να 
!!ρχεται κάftε rοραν, να μην τον έβλέπουν ο! aν8ρωποι δια να παραστέκη 
τσU; μασtόρους να κτίζουν τόν ναόν. i ι Ι53\· 

Καl ;;τον καλφάδες έκατΟν καί πάσα ένας εlχεν έρyάτας έκατόν· καi. οί 
35 μεν πενίjντα εκτι1;αν την μία\' μερέαν, καl ο! liλλοι πενijντα με τοvς έργάτας 

i!κτιζαν την liλλην μερέαν, όποίί ησαν ολοι χιλιάδες δέκα. Καi of πέντε χιλιά-

2. ΧιονοποτίλοtJ 

16, περί αϋλιά του 
. με tιl χαρας 4. Γεωρyiου 

21. (τρούλλου) suppkvι" 
7. κai νιl JtροσκαλοVμαι 

30. δια6aραίαv 
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δες εκτιζαν τη,. μίαν μερέαν, καi ot άλλοι πέντε χιλιάδες τη,. <llλλην. ΊΌϋτο ι ιο4τ 
δF έπενόησεν ό βασιλεUς καi εκαμεν διd να συνερίζουνται οί μαστόροι νd 

σπουδάζουν τό fργον τοϋ {}εοϋ. 
Καl κα&ΟJς φαίνεται τώρα όλόγuρα η Εκκλησία άγγελος Κυρίου fιλ{}ε\' 

5 καl εδειξεν τΟν τόπον καL τΟν €μέτρησεν τοϋ βασιλέως είς τΟν ύπνον του. 

~Η τον δΕ ό πρωτομάστορης Εκείνος πολλU τεχνίτης I καl φρόνιμος εtς τα &να- !.154,

καινίσματα τών Εκκλησιών κai λεπτότατος παρα φύσιν καl τι εκαμεν; 
επαιρνε τα _φύλλα τών Ετέων καl τd εβr~νε καΙ. τα Sβραζε-ι• μΕ κρι-θ·άρι καt 

εyίνοντο χυλός καt οϋτως τΟν επαιρνε καl τΟν Ερριχνε είς τΟν άσβέστην μf 

10 τΟ &στράκη• καi Εμύξωνε ό &σβέστης καi ή τον κολλη jτικΟς πολλά Καί οϋτως ι 1051· 

εκαμνε'\' μάζες τΟν άσβέστην με τό άστράκιν ~ως ο.Ο dνέβαινε είς τΟ ϋψος 

πfιχες πενfjντα, καl τό πλάτος τών μαζ{Ον ti.λλες πενfjντα καl τΟ χόντρος εΥκοσι. 
Καi αϋτΟν τΟν ζωμΟν τών Ετέων δπου εβραζεν μΕ τΟ κρι~άρι δΕν τΟν Ερριχνε 

1 01 1 1 δ ' ' ) ) 1 
' I ~ 1 ~ ~ ::;'j- f 1"-ζεστόν τοσον, ουτε τοσον κρυον ια να κο • ιιη· και 1 απανω εις τι::ς μα~ες . ο.ιι:ι•-

15 εβανε λι1tάρια τρανα μεyέ{tει, τετράγωνα, διd νd ίδfi εαν κοΗοϋσιγ (Οσαν 

σίδερον μΕ σίδερον δ ταν βράζει είς την φωτίαν. 
Καl Οταν άνέβη άπΩ τΟ ,<tεμέλιον πfιχες δύο Εξωδιάστησαν τετρακόσιες 

πεν1ϊντα δύο λίτρες χρυσάφι, κα{}ι~ς γράφει ό έξοδιασt't)ς τοϋ βασιλέως ! όποϋ f. 156r 

dφησε γραμμένον. Καl πάσαν ήμέρα'' Εκουβανοϋσαν Ciσπρα καl τCι 1lφερναν 

20 -είς τΟ σπιτόπουλον όποϋ έφτίασεν ό βασιλεiις σιμ& είς τΟ Qολόγιον. Καl Οσοι 
&νέβαζαν λι{Μριον ΕJταιρναν άπΩ ένα Ciσπρον, διd να μην βλασφημfί τινας 

καi βαρεi1jj βαστώντας το λιΙJάρι. "Ενα.; δε άπiι εκεψους όποu άνέβαζαν τοuς ι. 156, 

λί/}ους άπο την άλαζονε(αν του βαστ&ντας τον λίi1ον εβλασφήμησε καl διό: 

fl·αϋμα πολi~ παρευ{\itς Επεσεν άπΟ άνω κάτω και έσυντρίβη· τοϋτο δΕ Εγινε\' 

25 δια να \δοuν οι liλλοι να φοβηi1οίίν. 'Έκαμεν δε κα\ τΕς s'ξοδες δ στρατηγiις 
ό χασνατάρης καl &δελφοποιl τος τού βασιλέως. Κα\ ώσαν ύψώi1ησαν ο1 f 157• 

πήσοι 'ίσια με τες μεγάλες κολώνες τες 'Ρωμαίες τες πράσινες εχάρη ό βασι-

λΕΊΊς κατd πολλι.Χ χαQΟ:.ν μεγάλην καL πλέον είς ftρ6νον δΕν έκάitετον, μt]τε 
ϋπνος ωϊ:ι f:ρχσντον, άλλ~ έσπούδαζεν μετα Επιμελείας να yέν11 τό Ερyον καl 

30 ύπή Ι γαινε κά-θ·ε ό)ρα καi Εβλεπε τσUς τεχνίτας καl Εκείνους δποϋ έπελεκοϋσαν f.157ν 

τα λι{}άρια καΙ. τα μάρμαρα και τα ξύλα καi Ολους τοiις κτιστάδες, καi τσUς 

ένο1.η<tέτα καl τοiις έπαρακάλει νΟ:. σπουδάζουν τΟ Ερyον τους χωριστι:l τοiις 

Εδιδεν ίi βασιλειJς άπΟ διJο καl τρία άσπρα Εξω άπΩ τΟ ήμεροκάμαjτόν τους f. 168ι· 

κα\ U.λλα χαρίσματα δια να προ&υμοίiν τiι εργον. Κα\ δ ταν ερχετον ό βασιλεUς 

35 νd βλέπυ τοuς μαϊστόρους εφόριεν liσπρην φορεσίαν κα\ δξV κεφαλόδεμα ε!ς 
τiJ'' κεφαλην καί έβάστα είς τΟ χέριν του λεπτΩν Qαβδlν κόκκινον. 

10. εμίξο1•ε 11. τ.ώJ• 13. αVι:ών τWJ• ζωμΟι• 15. μεγέθες tF τράκοιιq 

'2ί. ιί :;τ.iι:οι 30. Απεί.εκάοω· 34. J'ιi προτιμοVι· 36. !}α,•δ·ψ 
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Καl δταΎ έγύρισαν τοiις τοίχους &πάνω ν Ο: κάμοιΙν τΟν πρώ i τον πάrον f.l58v 

ήτον 1Ίμέρα σαββdτψ· καl έκάλεσεν ό βασιλεUς πάντας τοιJς τεχνίτας καl τοi•ς 
έργάτας σUν παντl τφ λαcfι· fιτον δΕ cOρa εκτη της ημέρας. co δΕ πρωτομάa 
στορας εlχεν υίΟν Εως δεκατεσσάρων χρόνων, κal Clφηκέν τον να φυλάγn τα 

5 έργαλεία τής κτισηκής &πάνω είς τΟν I πάτον του κτίσματος, καl αύτΟς ύπfιγεν f.1f19r 

εις τοϋ βασιλέως την τράπεζαν. το δε παιδίον &ς έκά-Β"ετον καl έφύλαγε.τα 
Εργαλεία τοϋ πατρός του, Ερχεται πρΟς αύτΟν ενας ε\Jvούχος με φωτεινcl φορέ-
ματα στολισμένος καl φοβερΟς είς την δψιν· καl &στραπτεν τΟ πρόσωπόν του 
ώς δ 1Ίλιος κal έ! φαίνετον δη είναι &πεσταλμένος ύπΟ τοϋ ·βασιλέως. Και f. 159,. 

10 λέγει τού παιδίου· "τίνος χάριν &:φηκαν τΟ εργον τού δεού οί τεχνίται και 
ύπάσι να τρώσι και να πίνουν να με&οίiν ,1 ; Και άπεκρί,9η τΟ παιδίον καl 
είπεν· "άφέντη, τώρα Ερχουνται καl δΕν &:ργοίiν 11 • Και εlπεν ό Cί.γγελος πρΟς τΟ 
παιδίον· "ϋ I παγε, λάλησέ τους να Ελ:ί}ουγ Ογλήγορα να δου.λεύσουν τΟ Εργον f. 160Γ 
του· δεοϋ,1 • ΤΟ δΕ παιδίον άπεκρί{}η μετ& φόβου π·ολλοίί· ιιdφέντη μου, φοβοίi-

15 μαι να Uπιίγω, ν& μην χα{}'fl τίπστας άπΟ τα Εργαλεία,,. eo δε Ciγγελος είπεν 
πρΟς τΟ παιδίον· ι•ϋπαγε, καt Eγffi δμνύω σου δτι μα την άγίαν Σοφίαν, όποϋ 
κτίζεlται τώρα, η όποία είναι ό λόγος τοϋ -θεοίi δποϋ fγιναν τα πάντα, να μην f.160γ 
άποχωρ1lσω άπ~ Εδώ Εως νd ελδης έδώ, Οτι f:κ {Jεοϋ dπ.εστάλ-θηκα 1•d φυλάττω 
Εδώ. Καl ύπαγε, παιδί μου, εϊς όδΟν εϊρήνης καl fγffi φυλάττω αύτά,,. Ταϋτα 

20 &κούσας τΟ παιδίΟ'ν ύπηγεν τρέχοντας εlς ηlν βασιλικην τράπε Ι ζ αν, τΟν δε f.161ι
αγγε/,ον &'φησε εLς τΟ κτίσμα νd φuλάττη. Καl ι:bς υπηγεν εLς τt)ν τράπεζαν, 
είπεν τού πατρΟς α{Jτοϋ τα πάντα. Καl δ πατi]ρ αότοϋ τα είπεν του βασιλέως-
eο δΕ βασιλεiις Εστειλεν έν τψ dμα τζαγούσην είς τΟ &γιον κτίσμιχ, δια να 
ίδίj τίς είναι όπου είπεν τοϋ παιlδίου ταίΊτα τα λόγια καl Εφοβέριζεν το\ις f.161 v 

25 μαστόρους. Ό δε τζαγούσης ύπfjγεν δροματος καl τινaν &κει δεν ηύρεν. ΚαΙ 
οϋτως έγύρισεν. Καi ό βασιλεiις Επροσκάλεσεv δλους άπαντάς τοVς εύνούχους 
τοϋ παλατίοu καl τους 8δειχνεν του παιδίου Εναν πρΟς εναν, μήνα είναι τιν&ς 
&π' αUταUς δν έώραχεν, [liγουν άπΟ έκείνους όπου είδεν τΟ παιδίον είς τΟ f.i~ 
κτίσμα. ΤΟ δΕ παιδίον είπεν τοϋ βασιλέως Οτι άπ' αίiτσι)ς τινdς δΕν Εφάνη έκεi, 

30 άλλα καl τοιούτην ~εωρίαν &σαν Εκείνου &κόμη είς άν-8-ρωπον δi:v είδα 
είς τΟν κόσμον, διότι έκείνος έφόριεν ασπρα καl τΟ πρόσωπόν του αστραπτεν 
&σαν φωτίαν. I ~Ακούσας δΕ ό βασιλεiις τοUς λόγους τού παιδίου έκατάλαβεν f.162\' 

καl είπεν· "&λη-&ώς τ& λόγια αυτα καl ό δρκος έκ itεοϋ εlναι καί α.γγελος 
Κυρίου ε~ναι αUτΟς όποϋ Ελάλησεν τοϋ παιδίου,. Καl οϋτως έβόησεν ό βασι-

35 λεUς πρΟς τΟν -&εΟν καl είπεν- "Εύχαριστώ σοι, βασιλεϋ άόρατε, δτι έφανέ
ρωσας εlς έμένα τΟ ελεlός σου καl την άλή3ειάν σου καl την &δημονίαν όποϋ i. 163r 
είχα εLς n)v καρδίαν μου καl εLς η)ν ψυχήν μου τΟ πώς να καλέσω τΟ Ονομα 
τfjς άγίας Εκκλησί.ας καl &ποκάλυψές μου υπο δείου &γγέλου καl fστειλάς τον 
φύλακα αύτης εLς dπεράντους αlώνας 11 • Καl dφ" σδ έπijρεν η)ν πληροφορίαν 

1. τει'χοvς 
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τοίi ναοίΊ τής Ι "άγίας Σοφίας 11 , τΟ όποίον έρμηνεύεται δ λόγος τού -&εοϋ, ό ι 163'" 
δΕ βασιλεiις δΕν Cί.φηκεν πλέον τΟ παιδίον να ύπάγτι είς τΟν ναόν, δια ,,α_ μfιν 

&ναχωρ1lση δ άγγελος, μόνον νδ μείνη είς τΟν τόπον αότοίΊ Εως τΟν καιρΌν 
τής συντελείας τοίi αίά'}'\'Οζ, να φυλάττη τΟν &γιον ναόν. Συνεβουλεύσατο ό 

G βασιλεU:; τΟν παΙτριάρχην καl Επισκόπους καl ποιμένας καl πάσαν ηΊν f. 1()4r 

σύγκλητον αUτοϊi κα'ι. εδωκαν βουλΥιν πάντες Οτι τΟ_ παιδίον πλέον Vct μ1jν 

Uπάγη είς τΟν ναόν, δια νΟ: μην (άνα)χωρ1lσ11 δ i':J.γγελος τοϋ -θ·εοϋ πλέον, μόνον 

κα{}ως Vποσχέ&η να φυλάττη riιv Εκκλησίαν Εως τfiς συvτελείας τού αίώνος. 

.cH δε κατοίκη~vις τοϋ άγγέλου είναι 'είς την δεξιαν μερέαν τοϋ πήνσου τοίΊ ι 164,· 

10 μεγάλου τfjς άπάνω άψίδος όπου Ερχεται είς τΟν λουτρΟν τΟν μέγαν. CO δΕ 
βασιλεlις Εδωκεν χαρίσματα πολλιi τοϋ παιδίου καl τΟ Επλούτισε καl τΟ &πέ

στειλεν μετd {}ελήματσς τοϋ πατρΌς αύτοίΊ είς τα δωδεκάνησα ώς Εξωρισμένο;. 

Κα'ι. I &σαν ηφεραν τΟ κτίσμα Εως τΟν δεύτερον πάτον καl έγύρισαν τ€ς f. 165r 

δ:πάνω κολώνες καl τΕς ύψηλSς κάμαρες καl έσκέπασαν dπέξω{}εν, Εσώ&η ό 

15 βίος ό βασιλικός καl επεσεν δ βασιλεvς είς μεγάλην και πολλijν &δημονίαν 

κάl Εστεκεν είς τοiις &πάνω βασμίδας καl Εβλεπε τους μαστό!ρου;. Καl Εμελ- f. 165~· 

λαν nlν ήμέραv Εκείνην νd γυρίσουν τΟν μέγαν τοϋρλον καl ήτον 1lμέρα 

σαββάτψ καΙ δεν ijξευρεν πώς να κάμη δια χρυσ(ον να πλερώση <οvς μαστό-

ρους. Καl Εκεί Εφάνη Ενας εύνσίΊχος &σπροφόρος καl λαμπρΟς όSσπερ τΟν 

20 iiλιον καl. λέγει πρΟς τΟν βασιλέαν· "τί λυπείσαι, δέσποτά \ μου,1 ; eO δε βασι- f. lθ6,. 

λεUς λέγει· δτι ''τΟ χρυσάφι τοϋ παλατίου Εσώ{}ην καl είς αύτΟ &δημονώ, Οτι 

δΕν Εχω yιJ. πλερώσω τσUς μαστόρους:,. eO δε λαμπροφόρος εκείνος εlπεν 

τοίί βασι/,έως μετ α χαράς "μη λυπfjσαι περl τούτου, ι1 βασιλεϋ, καl αUριον 

άπΟ ταχiι στείλέ μου &.πΟ τοiJς πρώτους τfiς βασιλείας σου ! πιστο\Jς καl μου- f. 166'" 

25 λάρια, καl έγcΟ τσUς άκαρτερώ εtς τijν Πόρταν την Χρυσfiν και να σε δανε-ίσω 
χρυσάφι φλωρ(α οσα χρειάζεσαι,. co δε βασιλεuς sσκοτίσltη καl &λησμόνησε 
να τΟν έρωτ1lση πώς λέγουν τΟ Ονομά του καl ποίΊ&εν είναι. Tll δΕ έπαύρων 

κατd τΟν λόγον αUτού άπέστειλεν ό βασιλεUς τΟν κοιέστωραν I Βασιλίδην και f. 16ϊr 

rΟν επαρχον Θεόδωρον καl τΟν πατρίκιον και τΟν στρατηγΟν αVτοϋ και ύπη-

30 ρέτας πενήντα καl μουλάρια ε'ίκοσι μετα βουλγίδας σαράντα. Καl έξελ{}όντες 

τfιν Χρυσέαν Πόρταν Εξω ειJρόντες τΟν εύνοϋχον (καl Sλαμπεν &σπερ τΟν 

ηλιον χαl τα φορέματά του ασπρα καl ήτον κα]βαλλάρις άπάνω εlς κόκκινον f. 16ϊν 

Ciλoγov), καl έπfιρέν τους καl ύπfjγαν είς τόπον όποϋ 8λέγετον Τριβουνάλιον 

καl α\Jτοίi Εφάνησαν παλάτια χρυσόμορφα καl τρικλίνοι κεκοσμημένοι· και 

35 οϋτως έπέζευσαν άπό τα άλογα καl &.νέβησαν &πάνω εί.ς ενα κλινάριον όλό

χρυσον καi. πολλα -θαυμαστόν. Καi οϋτως ! έβγάζει dπΟ τΟν κόρφον του f. Ι68r 

κλειδίον δλόχρυσον καl Ciνοιξε μίαν κάμαραν καl ήτον χρυσάφιν γεμάτον, 

ηγουν ψλωρία. Καl έπfjρεν δ εlινοϋχος φτυάριν καl Sβαλε είς π&:σα βουλγί-

3. χωρήσn 37. καμάραν 
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διον φτυαρίες τέσσαρες ηγουν κεντηνάρια τέσσαρα εlς πάσα βουλγίδιον, καi. 

έyέμισε τα ε'ίκοσι βουλγίδια μέ τΟ φτυάριν I καl Εφόρτωσε nJ. μουλάρια καl f. 168Υ 

&.πέστειλέ'' τα τοίi βασιλέως. Καl έπαράγγειλέ τους ετζι· δ-cι :.ειπέτε τού βασι~ 

λέως Ίουστινιανοϋ νd κτίση nlν άγίαν Σοφία-ν τού ftεοϋ λόγου 1~. Καl οϋτως 
r, ~σφάλισεν πάλι". τΟ κουβούκλιον Εμπροσ·θ·εν αυτών, καl οϋτως οί βασιλικοι 

ι1ν{tρωποι ύπήγαν τΟν βίον εlς τΟν ! βασιλέαν, τΟν δΕ εl,νοUχον Ciφησα-ν έκεΤ. r. 16!)r 

Ό δέ βασιλε\Jς ώς ε'ίδεν αύτΟν τΟν βίον Εξεπλάγη καL έ{}αύμασΕν χαl εlπ-εν 

είς ποίον τόπον ύπfιγαν καl ποίος είναι ό εύνοί,χος οί.,τος, ηγουν Εκείνος όποίi 

μάς άπέστειλεν την τόσην δωρεάν. Οί δΕ Ciν{}-ρωποι όπου τα 1iφεραν εϊπον 

ω τοί1 βασιί.έως τΟν Ι τόπον τού παλατίου καl τα χρυσόμορφα κλινάρια καl τες f. ω~μ· 

κάμαρες τες χρυσΕς όπού εlδον καl Οσα είδαν δλα τοϋ τCι. έξηγή-&ησαν. ·ο δΕ 

βασιλεUς έπl την αίίριον ΕπαντιJχαινε νcl ελ.fi·η ό εUνοϋχος να τού ποι1Ίοτι 

μ.εyάλην τιμ1lν καl την &ντίμειψιν διό. τi1ν καλωσύνην όπου τοϋ Εκαμεν. •ο 

δΕ εύνοίJχος ! δΕν έφάνηκεν πλέον ν·α ελ,1υ. CΩ.b δΕ είδε\' δ βασι.λεUς Οτι f. 17()1 

1δ &'ρyησεν ό εUνοϋχος, έστειλε'\' δι~ αύτΟν Εκείνους όποϋ Uπfj)ιαν καl το-\Jς Εδωσε 
τα φλωρία. Καl ώς ύπfιγαν έκετ, μιlτε παλάτια ηύραν, μήτε όσπίτια, μΊlτε 

ιΟ κα&-' Ολου ποδοβόλιν καΙ. οϋτως Εγύρισαν καl τΟ είπαν τοίi βασιλέως. Καt 

Ω βασιλεUς \ δ)ς Υjκουσεν έξεπλάγη έπl τΟ παράδοξον τοϋ -θαύματος και εδωκεν f.170,. 

δόξα τψ -&εψ καl είπεν· ''τώρα έγνώρισα δτι &πέστειλεν ό ΘεΟς τΟ\• &γιον 

20 rJ.γγελον αUτοϋ (0ς 1\fi-έλησεν καl μΕ χάρισε'\' την τόσην δωρεΟ.ν η) ν ι~εοχάρακτον 

τ:οϋ χρυσίου ". 
ΚαΙ ως έσίμωσαν ol τεχνίται να τελειώσουν τΟ Ciyιoν βημα I καl &πο- f.171r 

πάνω τΟν μύακον έβούλοντον νc't ποηlσουν -θυρίδας, δια να φέγγουν &πάνω 

εtς τ1Ίν στέγην τοϋ ναοϋ, χαl όJρισεν ό βασιλεiJς τΟν πρωτομάστορην να 
' :?5 ποι1lση τΟ φωτιστήριν τεχνικα καl Επιτήδεια καl μοvοκάμαρον, και πάλαι 

εδοξε1· τοϋ βασιλέως να το ΠΟLΊ]σουν δικάμαρον, δια να· μην εχη I βάρος /f. 171' 

μοναχόν του πολil &πάνω του, διότι εlς Εκείνην τ1Ίν μερέαν δΕν εβαλαν 

δυναμάρια δυνατα ώσΟ:ν εβαλαν είς ταUς νάρitηκους και είς τα πλευρά. Οί 

δΕ Επίλοιποι μάστοροι καl ό λαΟς Ελεγαν μίαν κάμαρα σώνει να φέyyυ δλον 

30 τΟν ναόν, ό δΕ πρωτομάστορης &δημόνει πολλCt. πά')ς Ι εϊπεν ό βασιλεilς είς ί.172ι

τ0 πρώτον να κάμη μίαν κάμαραν καt fJστερον πάλιν Εμεrανόησε καl είπε 

δύο, καl εlς αUτΟ δΕν είχε τί να κάμυ. Καl ·fμον εlς πολλ1Ίν &θυμίαν, καl 

t1Ίν τεrάρτην ήμέραν, &ρcι: τρίτη τfις 1iμέρας, Εφάνη εlς τΟν πρωτομάστορα 
d'γyελος Κυρίου εl; όμοιότητα τοϋ βασιλέως, φοlρεμένuς άσπρον καβάδιν καΙ. f.172 1

· 

35 f:φόρι.εν καΙ εlς την κεφαλi]ν στέφανον καl είς τοUς πόδας του κόκκινα Uπο

δήματα καl εlς τΟ χέριν του Εβάστα Qαβδlν βασιλικόν, καl λέγει τοϋ πρωτο

μαστόρου· Οτι "&έλω νό. κάμης τΟν φεγγίτηv τρικάμαρον μΕ τρία στόματα, 

είς τύπον καl Ονομα τfjς &γίας Τριάδος, Ι ΠατρΟς και Υtοϋ και ~Αγίου Πνεύ- f. 1'ί3r 

4. ιιiι; κτίσαι 11. καμάρες οlδαv 17. πσδο6ολi, 34. κa.6άδφι 
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ματ ο,.. . . Ταύτα είπεν δ ϋ.γγελος καl Εγινεν dφαντος. ~ο δΕ πρωτομάστορης 

εtεπλdγη και εδραμεν εiς τΟν βασιλέαν καταπόδι ~υμωμένf"Ις και λέγει αUτφ· 
~~δέσποτα βασιλείi, δια τί δεν στέκεις είς .τΟν λόγον σο Η; τΟ μΕν πρώτον 
ό)ρισες νit κάμωμεν μία1., &uρίiδαν, \Jστερον ώρισες πάλιν δύο καt τώρα όποϋ f. Η3~· 

5 Cίρχισαν νΟ: τες έφτιάνω ήλ{}ες καl με λέγει; Οτι '\'(1 ποι'ήσω τες itυρίδας τοϋ 
β'ήματος είς ό'νομα τοϋ ΠατρΟς καΊ. τοϋ Υίοϋ καl τοϋ "Αγίου Πνεύματος,1 • 
Ταϋτα άκούσας ό βασιλεUς είπεν πρΟς τΟν πρωτομάστορη· ''πίστευσο''• d.δελφέ, 
~ν τjj χάριτι τοϋ Χριστοϋ Ι μου δτι ακόμη δ8ν έβγηκα έ'ξω, ιlμη Ciς δοξά- ι t74• 
σωμεν καl οί δύο μας τΟν -f}εΟν καl να fιξέρης έκείνος όποϋ σε πρόσταξε'' 

1 ι) dγγελος Κυρίου ητον, καl κάμε κατα τΟν λόγον του &γγέλου τΟ άγιον 1<tl1ρί

διον τρικάμαρον ~,. 
Καl οϋτως άπέστειλεν ό βασιλεUς Τρώ'ίλον τΟν σπα&οκουβουκλάριον καΙ 

τΟν Επαρχον Θεόδωρον I καl τΟν Βασιλίδην κοιέστωρα είς τΟ νησiν της t. 174" 

"Ρόδου κοt εκαμαν βήσαλα κατd τον πηλον τής "Ρόδου τετράγωνα καl πολλa 
10 μεγάλα, καl τα Εγραφαν μΕ σφραγίδες όποίi Εγραφαν οϋτως ιιό -&-εΟς έν μέσφ 

αfJτης καl ού σαλευ&ήσεταL,,. Και στα3μ0ς τcΟν δώδεκα βησάλων dπάνω 1iτον 
,Ύσια, tσια και 1 Ενα τίϊ>ν άλλων τών δcόδεκα να Ερχουνται 'ίσια, fιτον δε ό t. ι161 
πηλΟς έκετ,,ος_ πολλcΧ έλαφρός. Καl ώσι1ν έτελείωσαν τες τέσσαρις μεyάλες 
κάμαρες τοϋ λουτροϋ dρχισαν νd γυρίζουν τΟν μέγαν τοϋρλον, Εβαλαν ιiπΟ 

_2ο τα δώδεκα tοίίβλα καl τα Εκαμαν ώσδ.ν σπιτόπουλα καl εβαλα" μέσα λείψανα 
άγίων καl [ 8ψαλαν οί ίερείς εύχi]ν δι.U στάσεως τοϋ ναοϋ. Καl Ετζη έκαμαν r.ι75,. 

οί τεχνίται τd βήσαλα έκείνα μΕ τα λείψανα τών άγίων, Εως όποϋ έτελειώ-θη 

δ τοϋρλος. 
Καί οϋτως τΟν έκατεχρύσωσεν Ολον τΟ,, ναΟν dπΟ χρυσάφιν κα-θαρόν. 

20 Και έτελείωσαν καί Εκείνην τi]ν λαμπρCtν μαρμάρωσιν και έχρύ)σωσε καl τα f.176r 

κολλήσματα τώ-,'. μαρμάρων καl. τα κεφαλοκόλωνα και Ολον τΟν στολισμΟν 
τfjς εκκλησίας, όμοίως καl τΟν πάτον τΟν πρώτον καt τΟν δεύτερον. Καt τόσον 
χρυσάφιν Εβαλεν είς τΟν ναόν, Οτι ·fιτον δύο δάκτυλα τΟ χόντρος, τα δε πλάγια 
τοϋ ναοϋ τοϋ δίπατου καl τρίπατου καl τοϋ j νάρ{}ηκος μέσα καl Εξω Ολον f.176•· 

30 μετd χρυσαφίου και χρυσομουσείου λαμπροϋ τα εκαμαν, όμοίως καl τες πτε
ροϋγες τοϋ ναοϋ ~ως εξω τής αύλής τ8ς όρ&ομαρμάρωσεν, ολες με χρυσάφι 
τες έστόλισεν. CH δΕ στρώσις τοϋ ναοϋ είναι μετ α λεπτών μαρμάρων πολυτί-
μων, διότι έδωκεν καl τα ε)ξυσαν και τό. έστλίβωσαν· τα δΕ Εξω τοϋ ναοϋ τCt ί. Ι7ί1 

εστρωσα'' μΕ πλάκες πέτρινες καl αύτΕς πολύτιμες καl μεγάλες. 
30 ΤΟ δΕ &γιον -θυσι.αστ·ήριον μέσα την στρώσιν αϋτοϋ έκαμεν μΕ άσήμιν 

καl χρυσάφιν. λαμπρόν, τd δΕ στή3η της Sκκλησίι~ς τ<'> yίiρον Ωλα καΙ. τΕς 
κολ5ηιες τfίς άγίας τραπέlζης καt τΟ κουβούΥ.λισν τών άπάνω κολώνων και f.177v 

3. τΟν μέν 9. 1ια 1}ξέρις 12. Τρόκλο1' 13. κέοτωρα 

αω ~Vτijς 16. βύσα.λσι• 18. τέσσα&οιq 30. χρυσοvμσσείοv 

14. τετράγκωνα 15. έμt 
33. έσvλή6ωσω• 
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τΕς γύρω-3-εν κολάJνες Ολες τΕς εχρύσωσεν τΟ γίiρον. "Εκαμεν δΕ καl πόρτας 

καl κατεχρύσωσεν αύτάς. Τα δΕ παραστάματα καl κατώφλια έποίησεv &πΟ 

χαλκοϋ, 1iλέκτρου καl άσήμου, ηyουν κύπρινες όπού κάμνουν τΕς λουμπάρδες. 

'Έκαμεν δΕ και I τέσσαρις τράπεζες άργυρΕ:ς σταυροειδώς τΟ γίiρον τής μεγά- f. 178r 
G λης τραπίζης. 

Βουλόμενος δΕ ό βασιλεUς να κάμu καl να κατασκευάση .,μί.αν μεγάλην 

&γίαν τράπεζαν &κατανόητον όποϋ νd μην δύναται τινΟ:ς να η'ιν τιμήση. ιJπΟ_ 
πολυπειρία; tε,~νίτου μήτε d.ν{}ρώ;του νοϋς να nlν Καtαλάβη, και οϋlτως f.178Y 

Επροσκάλεσεν &νitρώπους σοφοUς τεχνίτας καl συνετοiις και έσυνεβουλεύσατο 

ω αί1τοUς πώς ν&. κάμη τοϋτο τΟ fργον. Καl αUτοl τοϋ είπαν τού βασιλέως Οτι 

να βάλη εLς τΟ χωνευτήριον χρυσάφι, &.σήμιν, κύ:;τρον1 μολύβιν, σίδερον, 

γυαλίν, λί-Β-ους τιμίους, σμάραγδον, μαργαριτάριν, μα[γν1lτας, 1 δνυχίσνας, f.17!Jr 

ζάμβυκας, κρύσταλλον, άδάμαντο καl άλλα πολλα εως έβδομfjντα γενεές, καl 

Ετριψέv τα δλα καi τα Εβαλο.ν είς τΟ χωνiν χρυσόν τε ικαl άργυρΟν καl τα 

1.1 πάντα Ολα τα Εβαλαν είς τΟ πί)ρ καl τα Εχώνευηαν. ~ο δΕ βασιλεUς καl δ 

πρωτομάστορης Εβλεπον 1Jείον Ciiγγελον καl έπαράστεκεν αύτα καl ά\·άδευεν f.17Dν 

αύτα μέσα είς τΟν λέβητα. Καi ώσαν &νάλυσαν καλά, τα Sπ1lραν ot τεχνίτες 
καl τδ: εχυσαν είς καλούπιν όποϋ τΟ είχαν ήτοιμασμένον καl εγινεν ή άγία 

καl -Β-αυμαστ1Ί τράπεζα χρυσοστόλιστη καl λεπτοτάτη κατα πολλα καl άκατα-

20 νόητος" καl Εστό I λισέν την δ βασιλεi>ς Ολόγυρα χρυσάφι ν κal άσήμιν κα\JαρΟν f. ιsοι· 
καl μαργαριτάρι πόλύτιμον καl λί&ους τιμίους. Καl οϋτως άσήμωσε δώδεκα 

κολώνες καl fστησέν την &πάνω, καl έχρύσωσεν αύτCι.ς καl έ-8-ρονίασέν την 

μετCι λειψάνων άγίων μαρτύρων. ΤΟ δΕ -&αλασσίδιον τΟ &ποκάτω τής άγίας 

τραπέ!ζης και τaς βασμ(δας και τijς r1γ(ας τραπέζης τ!jν γήν δλον με &σήμιν f. 180' 

25 κα{}αρΟν τα Εστόλωεν, τΟ Οποίον &.vέβαινε δ πατριάρχη(; καl οί ίερείς καl 
&.σπάζοντον την άγίαν τράπεζαν, Οταν Εμελλον νΟ: λειτουργ1iσουν. Ποίος δΕ 

νοϋ; Εδύνετον νd καταλάβυ καl να κατανωlσυ τΟ είδος τfjς άγίας Ι τραπέζης; f. ιsιr 
διότι πολλάς χρόας καl σηλβότητα Ciλλαζεv~ δτι Οταν. την Εβλεπες Εδινε πCiσα 
λογής καl γενεάς χρόες, την μΕν μίαν μερέαν Εδειχνεν δξεία1 την Ciλλην χρυσfjν 1 

[\() την aλλην &ργυρijν, την aλλην ~ξήστραπτεν, την aλλην dσπιi1nβόλα, την aλλην 

επορφύριζεv τdς &κτίνας όSσπερ τΟν flλιον, ! &πΟ τΕς πολλΕς γίες έκυμdtιζεν f. 181 Υ 
καl 0)ς {tdλασσα. Α1Jτη δΕ ή άγία τράπεζος Εκαμεν πολλας ίατρείας ψυχής καl 

σώματος, δαίμονας &πεδίωξεν καl πολλα Ηαύματα Εκαμεν. 

'Έκαμεν δΕ ό βασιλεU'ς καl πολλdς πόρτας εϋμορφας καl ώραίας καl- δλες 

35 τες &σιlμωσεν. 'Ησαν δΕ αUταl αt πόρται I άπΟ τα ξύλα τής κιβωτού όποϋ f.182r 

fκαμεν δ Νώε. Έβουλ1litη δΕ vrt dσημώσυ καl τΟν- πάτον καl δΕν τΟν Clφησαν 
οί σύμβουλοι τfjς βασιλείας, Οτι τΟν είπαν πώς ftέλει ελΗουν ποτΕ καιροl όπου 

3. ηJ.έκτουρ ... 

άγίας τραπέζης 

iί.σίποv 13. ζάμ6υκας) συμiJηκόν 23. βασιλε{διοv 
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να Ελ8ουν βασιλείς είς Εσχάτην πτωχείαν καl 'fiέλουν καταφ&είρει αϋτΟν τΟν 

Ciργυρον Ολον 1 διότι αύτοL ! όποίi τοϋ είπαν αUτσU; τοιJς λόγους l)σαν ~Α-θη- f. 182" 
ναίοι aστρολόγοι, Ονόματι Μαξιμίνος, δ ~Ιερό&εος και Σύμβουλος. ~Ησαν δ€ 

σι κολώνες μέσα καl εξω χίλιες1 καl δλες σι κολώνες &.πάνω &.πΟ nlν κεφαλ1lν 
5 και κάτω άπΩ τα ποδάρια, Ολα μΕ λείψανα άγίων i)σαν Ενι9-ρονιασμένα 

και~·ως και ή τούρ!λα ή μεγάλη. ""Η τον δΕ 11 άγία τριίπεζος χάριν 6γιασμοi5 ι 1S3r 

τοϋ ναοϋ. 

.,Ωρισε δΕ δ φιλόχριστος βασι.λεUς δτι μέσα είς τΟν &σβέστην ό:;το1:• f1τον 

.με τΟ κορσσdνιν μιγμένος να (Ηκτουν κα.aη·γ ήμέραν μισό μόδι Clσπρα, δια 

10 να τα εύρίσκουν οί Εργάται, να &ν.ακατώνουν την &.σβέστην καλά. ~Εiποίησε r. ιsgv 

δΕ και δώδεκα ζυγΕ:ς ίερα (σκεύη) τών δώδεκα έορτών χωρις τών κα-θημερινών, 

καl ϋ.λλα πολ/Λ. καt καλύμματα Ολα τού μαγκάνου, λαβίδες κai dστερίσκους 

καΙ σφόγγους, δλα &.πΟ χρυσάφιν και &σήμιν καl μαργαριτάρια καl λί{}ους 

πολύτιμους, καl δ &.ρι{}μΟς τών ίερών σκευών fισαν I χίλιες. Καl τών δώδεκα f. 1841· 

15 έορτών τα στέμματα Εκαμεν &.πΟ δώδεκα ζυγές, όπαυ γίνουνται δλες Εκατόν 

ε'ϊκοσι, ενδύματα τών ίερέων, σωληνωτα χρυσά διακόσια, ποτηροδισκώματα 

κ~l &έρας χρυσοiJφαντους δια λίiJων καl μαργάρων χιλιάδες τρείς, ευαγγέλια 
χρυσ0γραφα \ και χρυσά fξωitεν μετα λίitων τιμίων και μαργάρων ε'ϊκοσι f. 1841 

τέσσαρα, καi κcΗtένα ή τιμη αUτού κεντηνάρια δέκα πέντε1 -θυμιατήρια χρυσά 
20 τριακόσια, λυχνίτας χρυσΟ'Uς τριακόσιους &.να λίτρας σαράντα. Τα δΕ πολυκάν-. 

δηλα καl οί βότρυδες τού Ολου ναοϋ χιλιάδες τριάντα, &.πΟ &.σήμιν καθαρΟ"< f. 185r 

κεχρυσωμένα. Έπλ1lρωσε δΕ καi τσUς μέλλοντας δουλεύειν τΟν ναΟν καl 

ψdλλειν χιλιάδες δύο κληρικούς. Έπλήρωσε δΕ καl τΟ: κτ·ήματα είς την Εξου-

σίαν καl Εξοδον του ναού πάσαν μετα τΟν κλfιρον τ:ριακοσίους έξηντα πέντε, 

25 &πΟ &.νατολfjς, Εως δύσεως, Clρκτ:ου καl μεσήμβρίας καl dπό πάσης I Αίγύπτ;ου. f. 185\' 

~Ετύιτωσε δΕ καl .τας μεγάλα; έορτU.ς νU. δίδουν λ~δι μέτρα χίλια, δια ·φωτα

γωγίαν τοϋ ναοU. Τών δΕ λοιπών κληρικών τί χρεία να λέγωμεν κρασlν καl 

ψωμιν όποϋ έπρόσf.tεσεν να δίδουν την ημέραν χίλια καl εlς τας επισήμους 

ήμέρας dπΟ δύο χιλιάδες; Έτύπωσε δΕ καi ψάλτας έκατόν, εl.ς I πάσα χορΟν f.1R6r 

30 άπΟ πενfjντα. "Έκαμεν δε καi δύο άσκητήρια σιμα τfjς μεγάλης Εκκλησίας, Ενα 

την δεξιαν καl Clλλο την &.ριστεράν. eΟμοίως καl τών κληρικών τα κελλία 

σιμα τοϋ ναοϋ εκαμεν κατα η)ν τα'ξιν αύτών. 

~Εποίησε δΕ καl σταυροi>ς πέντε, καλλωπίσας αύταUς δια χρυσαφίου 

καθ-αρού καl μΕ I πολύτιμα λι11άρια, καl Ετιμ1l{}η πiiσα Ενας κεντηνάρια χρυ- f.186\" 

35 σάφι δέκα~ μανουάλια δύο χρυσα μετα λίitων καi μαργάρων1 και Sτιμή{}η 

πάσα 8να κεντη_νάρια χρυσάφι πέντε. "Εκαμεν καl δύο κρυσταλλένια γλυπrά1 
καl τδ. ποδάρια αϋτών Ολόχρυσα καl Ετιμ1l&η πάσα ΕΎα κεντηνάρια χρυαάφι 

11. (σκεύη) omisit libra1·t"us 

21. έiJοveύδες 22. καi χρυσωμένα 
12. &στερίακοvς 

23. κτίσματα 
16. σολονίτας χρυαοVς διακόσιοιις. 

26. μέ τραχαια 
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δώδεκα. \ 'Έκαμεν δΕ καl dλλα μανουάλια σαράντα Εως άνδρΟς είς τΟ μάκρος, f. 187• 

ακόμη lf.λλα πενήντα χρυσοστόλιστα, να στέκουν μέσα εlς τΟ &uσιασηlριον 

ν(t φέγγουν. 

'Έκαμεv δε εξοδον εtς τΟν αμβώνα κεντηνάρια τριακόσια έξηντα πέντε, 

5 ένΟς χρονοϋ έσοδία τfiς Α!.yύπτου, 1iγουν χαράτζιν καl κουμέρiκιν. ΛοιπΟν ι 187\· 

ε'καμεν ίiξοδον μέσα καl Εξω εt.ς Όλον τΟν ναΟν κεντηνάρια ε'ίκοσι μυριάδες 

κΗl δύο χιλιάδες έξακόσια πενήντα χρυσάφι. 

Α\ιτΟς γοίiν δ φιλόχριστος βασιλειJς <iπΟ -3εμελίων άρχισε τfιν ΕΚκλησίαν 

V{X την κτίζn εως όποϋ τη'\' Ετελείωσεν χάριrι του Χριστοί\ χωρl.ς τινΟς συν-

10 δρομην πάρεξ 1 τοί: Κυρίου ήμών 'Ιησοίi Χριστσί1 καl της παναχράντου αiιτου ι 18Rr 

Μητρός, {}έλησει τού ΠατρΟς καl συνεργείιt τού &γίου Πνεύματος. ΑύτΟς yUρ 

ό λόγος καi. σοφία τοϋ θεοί! Εσυνέρyησεν αUτφ Εν πdσι. "Έστησε δΕ καl 

νόμον δ βασιλεUς Οτι Οσοι εί.ναι &φωρεσμένοι &πΟ άμαρrίας τινii~ να τοUς 

συγχωρούν. Καi. εκαμεν καi φιάλην. με δώδεκα λεοντάρια ι μαρμαρένια, καl f. 188Υ 

15 Εβγαινε &:τιΟ τΟ στόμα αVτών νερΟν είς άπόνιψι'\• τού κοι-ιιοϋ λαού. Έν δi: τfι 

δεξι~ πλευρQ. είς τΟ :-·υναικείον Εκαμεν 8-άλασσαν όποϋ Εδέχοντον τd νερci 

τfις βροχής πήχες έξfιντα πέντε, καl &πdνω &πΟ. τfιν -Βάλασσα·v έ:καμεν σκάλα, 

δια να διαβαίνουν οί ίερείς. 'Έστησε δΕ καΙ. άπΟ Ολα τα ζώα I στύλους μαρ- f. 189r 

μαρένιους καl Εκαμεν δια τέχνης καl Ερχονταν άπΟ τΟ στόμα αύτών νερόν, 

20 δια νΟ. νίβουνται οί ίερεϊς, &νόμασε δΕ τΟν τόπον Εκείνο Μητατώρια· την 

γdρ ώραι.οτάτην ποικιλίαν την πολλην καl τijν μεγαλότητα σϋδένας δύναται 

vO: κατανο1Ίση. 
Και ωσαν Ετελείωσεν τΟ έ'ργον τού ιttεοίi, η)ν dγίαν Σοφίαν, I και Ολα f. 1H9v 

τα ίερd: αύτi)ς, r.Ον Δεκέβριον μfιναν. εlς τ<1ς ε'ίκοσι δύο, Ίlμέρrt Σαββάτφ, 
20 ύστερον 1lτοιμάσftην ό βασιλεUς μετιi παντΟς του λαού καi Εκαβαλλίκευσεν 

άπάνω εις ενα άμάξιν χρυσόν, καl τΟ εσερναν τέσσαρα Cίgπρα άλογα, καl 

ηλ&εν εως τΕς πόρτες τοϋ ΑVγούστου καl οϋτως Εκατέβην &πΟ τΟ άμάξιν ( τΟ r. ι9ur 
χρυσΟν καl Εσέβην μέσα εΙς τΟν ναΟν τοίi Προδρόμου· καl εσφαξε βόδια χίλια 

και πρόβατα δύο χιλιάδε;, ελάφια Εξακ{Jσια, τράγους χίλιους, μοσχάρια χίλια, 

30 περιστέρια καi άλλα πουλία χιλιάδες εϊκοσι. μία.· Πάντα ταίίτα Εσφαξεν ό 
βασιλευς καl τΟ. εδωκεν τών πτωχών, ΧΊlρας τε καl όρ]φαναUς καΙ. πάσι τοίς f.190\· 

δεομένοις. 'Έδωκεν δΕ καi σιτάριν μόδια χιλιάδες πέντε και κρασi μέτρα 

χιλιάδες ε'ίκοσι. ΤαUτα πάντα έμοίρασεν καl εκαμεν ftυσίαν δια την Εκκλησίαν 

όποϋ Εκτισεν, &πάνω είς τρείς όSρες τά €μοίρασαν αυτην την ημέραν τού 

3fι Σαββάτου. Τότε eσέβην δ βασιλεiJς χαl ό πατριάρiχης μετa τοϋ λαοϋ καi ι.ι9J•· 

τοίi κλήρου καl fιλθ-ον σιμά είς τ<Χς ώραίας πύλας τοϋ ναοϋ χρυσ<Χς καl βασι.-

λικdς πόρτας. Καi οϋτως έφίλησεν ό βασιλεUς τοϋ πατριάρχου ΕiJτυχίου tTJV 
χείραν καl πάραυτα Εδραμεν μόνος ό βασιλεiις καΙ. Uπijγεν σιμα εLς τΟν 

14. φv),a.xt,ν 20. μητηρiα 
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άμβωνα καl ,εστά-θην άν~ίκρυς τοϋ μεγάλου τούρλου καl έσιlκω~σε τας χείράς ι 191\' 

του πρΟς τΟν ούρανΟv καL έβόησε φωη]ν μεγάλην και είπεν τρίς ;ο Δόξα τφ 

{tείρ, δόξα τψ 3εφ, δόξα τψ Βεφ τψ καταξιώσαντί με τοιο~τον Ε:ργον τελειώ-

σαι. ~Ενίκησά σε, ΣολομΕ πάνσοφε μf Ο λ ην σου τiy\' δόξαν,~. Και ώσdν έξέβην 

5 ό βασιλεύς, εδωκεν τοί• στρατηγού τού &δελφοποιτου του έπηJ: κεντηjνάρια ι 1f}2r 

χρυσάφι καl τά έσκόρπ~σε είς τι'jν γην καl τα iiρπαξεν δ λαΟς μετα χαράς. 

"Ομοίως καl την αilριον ιlμέραν Ερριξε περισσότερα καΙ. εσφαξε βόδια καl 

ζώα καl τά έμοίρασε τψ λαψ. Καl Εδοξάσδη πολλd δ 8ε0ς μεγάλως καl πάλιν 

8-ποίησεν τd {Ιυρανοίξια τού ναού χρυσά καl Εκαμεν νά έορτάζουν ) Εως τών ι 192\· 

10 άγίων &εοφανείων καl εUφραίνοντον ό βασιλεUς χαl εύεργέτα έκείνους όπου 

Επηρετοϋσαν τΟν ναΟν καi. οϋτως έτελείωσεν τΟν πu3ούμενον εργον αύτοϋ. 

~Εδούρησεν δΕ ό μέγας τοϋρλος, ώς λέγουσίν τινες, χρόνους δό)δεκα. ΚαΙ. 

μετα τους δώ~εκα χρόνους, όJρq. τής ήμέρας τρίτη, επεσεν ό μέγας τοϋρλος 

καl έσύν[τριψ"εν τΟν &ξιο{}αύμαστον Ciμβων,:ι. καl ηΊν σωλΕα~ν καl την στριίJσιν f. 193• 

15 τού ναού την πολύτιμην Ομοίως καl τα χρυσd στήθη καl τΕς άσημένιες κολώ-

νες καi οί τέσσαρες μερίες τών κτισμάτων. τα δΕ λοιπιl κτίσματα Εμειναν 

&σάλευτα. Καl οϋτως έκάλεσεν δ βασιλεlις τΟν πρωτομάστορη καl έρώτησε ι". ι Η3,. 

α.Uτόν· ι• δια τί αl.τίαν επεσεν ό τούρλος καΙ. δΕν τΟν fκαμνες χαμηλότερον~; 

'Ο δΕ πρωτομάστορης είπεν· "εστοντας νά χαλάσουν τΕ:ς σκαλωσίες δγλίγορα 

20 καl τους άντίποδας καi. δια νd Qίκτουν οί τεχνίται d.ποπάνω τd ξύλα καl dπό 

τΟν βάρον έτινάκτησαν τα ·Θ·εμέλια όποϋ ήσαν &κόμη νωπά καi. f:βλάπτη I δ). 194J' 

τοίiρλος καl Επεσεν,. Είπον. δΕ καl U.λλοι τεχνϊται. δτι οϋτως εχει 1) ύπό-θ·εσις, 

κι.:ιί ε'ίπεν ό πρωτομάστορης ~:εάν όρίζυς, δέσποτα βασιλεί\ να ποιήσωμεν 

(J.λλον τοϋρλον πλατύτερον καl χαμηλότερο~ καl τής ωρας στέλνει είς -cην 
2f> ~Ρόδον, κω~ως καl πρώτα, διΟ. νά κάμουν βήσαλα άπΟ αUτΟν τΟν πηλΟν ,; καl f. HJ4v 

να τΟν έκάμουν ,:αμηλότερον~,. Καl οϋτως εκαμεν δ βασιλεUς καδως Wρισεν 

ό πρωτομάστορης, καi. f.:καμαν χαμ1ιλότερον τόν τοϋρλον άπΟ τΟν- πρώτον 

δργι•ιΕς πέντε. Καl δια να μΊ\V βλαπτfί δ τοϋρλος, &φησαν σκαλωσίες καl. τΟ:. 

(iντίποδα χρόνον Ενα. εως όποϋ έστέγνωσεν ό τοϋρλος καi. Εστερεώ&η. ΤΟν, f. 19:Jr 

30 δε άμβωνα καl τ1Ίν σωλέα" δΕν Εδυν1l·&ησαν να τά κάμουν ώς τΟ πρότερον, 

αίJτε τα στή{}η, αUτε την στρώσιν, μόνον τU Εκαμεν μΕ λιfΜρια καl μΕ κολώ

νες ένδυμένες μΕ τΟ d.σήμιν. Καl τα σtΊlδη άργυρά, όμοίως καl τα βηλό-θ-υρα 

καl τα διάστιχα, καl εlς τΟν &μβωΥα τοϋρλον δΕν Εκαμαν, δια tΊ)ν πο[λλfιν f. )Hf)l" 

έξοδον. Καl οϋτως Εστειλεν εlς την Προικόννησον -ίiγουν εί.ς τΟν Μαρμαράν 

35 καl Εκοψαν μάρμαρα καl τd έτέχνευσαν οί τεχνίται καl τα Εβαλαν είς η)ν 

στρώσι.ν, dμη δΕν έ'σωσαν ώς τα :τρώτα εUμορφα καΙ. πολύτιμα και μεγάλα< 

Καl Οταν Εκοψαν τΕς σκαλωσίες το\) τούρλου Εβαλαν καi ε!.; την Εκκλησίαν 

νε!ρΟν πολύν, fως όπου έκατέβαζε τα ξύλα και έκτυποiiσαν εLς τΟ νερόν καl t, 196r 

2. τ11είς 19. lσο1•τaς 23. ποιήσω μεv 
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δΕν έβλάβετον ό ναός, ούδΕ τα &εμέλια έταράσσονταν. Και Οσοι λέγουν Οτt 
δ ~Ιουστίνος ό άνεψιΟς αύτοίi Εκτισε τΟν τοϊiρλον καl ?i.λλο τι ψεύδονται. 

"Έγινε δΕ καl σύνοδος τΔν καιρΟν Εκείνον τοϋ μεγάλου ~Ιουστινιανοϋ 

κατα Σεlβήρου. "Έγινε δΕ καl μέγα {}ανατικΟν εlς την Κωνσταντινούπολιν ι ι9αν 

5 τόσον Οτι οί. άνθ·ρωποι άπόμειναν Ciταφοι οί. περισσότεροι, όποϋ δΕν έδύ

νοντον τα κρεββάτια νa τοvς εβγάζουν. 'Έγιναν δΕ καl iiστραπαl και βροvτες 

πολλές, καl τότε Επεσεν δ τούρλος της μεγάλης Εκκλησίας, καl Ελυπ'ή&η δ 

βασιλεUς Ωlτι fiπεσαν καί U.λλες έκκλησίες πολλΕς καl δσπίτlα. Καί την Sορτην ι 19ϊr 

τών Χριστουγέννων Uπfjyεv δ βασιλεUς χωρlς τΟ στέμμα ε'Lς τη~ Εκκλησίαν, 
10 όμοίως καl τΟ: Cί.για Θεοφάνεια. Και Οσα φαγητΟ: είχεν ό βασιλεUς είς την 

τρ<iπεζάν !ου τα Εδωκεν τών πτωχών. 'Έκαμε δΕ καί άπάνω εlς μίαν κολώνα 

τΟν Sαυτόν του Ι καβαλλάριν ΟμπρΟς είς την μεγάλην Εκκλησίαν καί έκράτειε f.197\' 

εLς τΟ χέριν του τΟ ζερβΟν Ενα μήλον, 1iγουν άφέντης τού κόσμου, καl είς τΟ 

δεξιον &ριζε τα lii1vη νa μijν eλι'Jουv ε!ς τijν γijν τών 'Ρωμαίων. 

15 ~Έστειλεν δΕ καl τΟν Βελισάριον τΟν στρατηγΟν αlιτοϋ μετ& πλη{]ος 

λαοϋ να πολεμήση την ~Εγκλητέρα καl I την Φράτζαν καl ύπfiγεν καl τα ι 19s1· 

έκατάφ{]ειρεν δλα καl έγύρισεν εlς την Κωνσταντινούπολιν μετα νίκης μεγά-

λης. Έγλύτωσε δΕ καl τΟν βασιλέαν έκ τοϋ Ίπποδρομίου όπου Εγινεν έπι

βουλία κατ~ αύτοϋ. Καl έστόριζέν τον δ βασιλευς είς μίαν μερέαν τ&ν φλω-

20 ρίων όπου έσταμπάριζαν άρματωlμένον, καl εlς την Cίλλην τΟν βασιλέαν, καl f. 198ν 
Εγραφεv οϋτως τΟ φλωρίον· "Βελισάριος ή δόξα τών CΡωμαίων,. 'Αλλα δ 

φ-θ-όνος τΟν έκατέστησεν χείρων άπΟ τΟ πρώτον· καl έφυλακώ{]η είς σκοτεινο-

τάτην φυλακήν, και τέλος πάντων τΟν- άποτύφλωσαν χαl Εβγαλαν τα μάτιά του. 

'"Ο δΕ βασιλεUς ποjλλΕς έκκλησίες άνήγειρεν, καl τηΙ' πενταγέφυρον τοϋ f.l99ι· 
~5 Σακάρεως, καl εΊς τΟ τέλος αύτοίJ έκινή{]η εlς δόγμα περl. τοϋ φ{]αρταϊi καl 

άφ{Μρτου. "F.τελειίτησεν έν Ετει , ς, τ. μ.&. Νος ΙΔης. 

Ν. BANESCU 

2. Ίοvσrινιανός 16. καi τΟν Φ. 

ΜΟΛΥΒΔΟΒΟΥΛΛΑ 

ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΑΙ'ΧΙΑΣ ΑΑΜΥΓΟΥ 

Τώ 1907 έδημοσιεύσαμεν έν τfi Bγzantinische Zeitschrift (τόμ. XVII, 
σ. 131 ~ 140) πέντε μολυβδόβουλλα, προερχόμενα ΕΚ τοϋ _παρa ~ο τ~~γγέ~ι 
Νοτίου Μεσαιωνικοϋ <Αλμυρού έν ένl πίνακι φωτογραφικως. Τουτων εν μεν 
ή το Επισκόπου Κερκύρας, ετερ~ν ~δΕ έπισκ_όπου Δ~μητρι~δος ~ ικολάο~ τ~ϋ 
Βλαττfι άvαφερομένου έν Uπομνηματι του πατριαρχου Αρσενιου περι της 
μοvης ~ης Θεοτόκου τfjς "Οξείας ~Επισκέψεως, έπιλεγ?μένης _τη~ ΜαΥ:ρυνιτίσ
σης (Μακρυνίτσης νϋν) κατa τα Ετη 1230- 1240 ι. τριτον του δογ~ ~ηςL~ενε-
' Vidal Mic!Ίael συμπληρωθεν ~ποτών Nicolas f'etrovιc, ιca-

τιας ι • • • . , τ .,.., 
c' e v καl Β. G ι· a η i c' έv Byzantιnιscl1e Zeιtsclπιft (το μ. Χ\ ΙΙ, σ. 6 ι 4), 
και οvολογηθεν ~π' d~τώv περι τα eτη 1155- 1173, τέταρτον Μα(νουι]λ] 

χρ ; cδ ; • ςΑ/ - Q 

πατρικίου στρατηγοϋ, τοϋ &έματος 'ίσω; Θεσσαλιας, ε ρεuοντος εν ~.μυρφ,-
καl πέμπτον Μιχαηλ τοίi Παvαγιώτου, άδήλου άξιώματος. Εlς ταϋτα προσ
ετί-θ-ετο καί Εκτον fφΙJαρμένον μετU τύπου Ciνεu έπιγραφfjς. 

"Ηδη εύρισκόμεθ·α εlς την εύχάριστον &έσιν να δημοσιεύσωμεν φωτο
γραφικ<7ις δέκα μοΛυβδόβουλλα προερχόμενα έκ τijς 'Επαρχίας 'Αλμυρού, 

&τινα κεκτήμεitα. 
1.- Μολυβδόβουλλον ε~μέγει'Jες διάτρητον και'Jέτως ( Πίν. iiι>ιit. 1), 

(διαμ. 0,041). ·Εμπροσι~εν φέρει τον Ε~αγγελιστi]ν ,Μάρ,κον, π~λιοίiχο~ τij: 
Βενετίας, καiJήμενον έπl. -θρόνου καl κρατοίίντ?- Ευαγyελι~ν, ., αριστε~α δε 
αύτοϋ rΟν δόγην τής Βενετίας έκ πλαγίου &τενίζοντα προς τον αγιον Μαρκον, 
περιβεβλημένον δ~ ποδήρη έσ&ητα και ίμάτιοv άπΟ τοϋ άρισrεροϋ W~ου 
φερόμενοv- πρΟς τα Οπισ&εν καl καταπίπτον. "Αμφότεροι κρατοίiσι σημαιαν 
βενετικi]ν. Πλαγίως καl δεξιa τοϋ δουκος έπιγραφι] : IA - T€VPVLO ( =Ia
(cobus] Teupnlo)· κατέμπροσι'J~ν δ' α~r,οϋ και'Jέ_τως ~ ~VX (,~ dnx) παραλ: 
λήλως τψ κοντψ τfjς σημαίας. Αντιστσιχως προ του αγ. Μαρκου επιγραφη 

~ 

ι Μ j k 1 0 s ί c h u. Μ ii 11 e r, Acta et Dip1omata Graeca ιnedii aevi τόμ. IV 6.331-

439. Πρβλ. Ν. Ι. Γ ιανvοπούλοu, Βυ'ςαντιναί μο:ναl παριi τiιν Δημητριάδα, έν 
Έπε τ η ρ. "Εται.ρ. Βυ'ςαντ. Σπουδών τόμ. Α'. 1924, σ. 213. 

2 'l'οίiτο ό Σβορώνος άνέγ\•ω: «Παύλου στρατηγοίi •Ελλάδος».-ΤΟ: 
μολuβδόβοuλλα παρελ1ιφftησαν Uπ:Ο τοϋ κ. Άρβανιτοπούλου είς τό μουσείον Βόλου, 
έκ Βόλου δi:: παρέλαβεν αlιτΟ: ό Σβορώνος εi.ς Άflήνας. Νύν εύρηνται έν τip Έ-&ν. 
Νομ. Μουσείφ έ\' ΆfltΊναις. 

11 
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κα{}έτως S C S (~sanctus). Πλαγίως δε τού &γ. Μάρκου επιγραφη MARCVs 
(= Marcus). 'Όπισ{}εν δΕ του μολυβδοβούλλου: 

. ΙΑCΟΒ'. 
-Ω-

TEVPVLODI 

GRA V€Ν€τι 

€. DΑLΜΑτι€ 
-Ω-

.ΑΤQ. CR. !<Ο 

. ovx. 

Zacob(us) 

7eupιtloD(e)ι· 

gr(a)t(ia) T7enetι~ 

e Dalιπatie 

atq(ue) C?"(oatie) N.(egn)o 

dux . 

Το μολυβδόβουλλον τοίiτο aνήκει εΙς τον δόγην τijς Βενετίας Ίάκωβον 

Τυεπόλον. Οiiτος είναι ό πρώτος διοικητfις τ-ης VΊlσου Κρήτης επι Φραγκο

κρατίας διορισι~εiς πιι~ανώς κατα το 1212. Τψ 12θ7 είχε πωλήσει ό Βονιφά
τιος nlν Κρ1lτην είς τοVς Βενετ01'ις &ντl έλαχίστου ποσοϋ, &πεφασίσ{}η δΕ 

τότε ύπ~ αUτών η κατάληψις τfjς νήσου, είς 1)ν άπεβίβασαν μικρι.iν φρουράν. 

~Αλλ' έπειδη σί Γενουήνσιοι εlχον Εγκαταστήσει έν τfί νήσφ Uποικίαν, ή 

Κρήτη κατέστη τΟ μfjλον τfjς t:ριδος μεταξiJ αύτών καl τών Βενετών. ~ο 

Γενουήνσιος μ(iλιστα ~Ερρlκος Πισκατόρε, κόμης Μελίτ'f)ς, &πεβιβάσflη Fίς 

τΎjν Κρήτην τfι ύποκινήσει τών Γενουηνσίων καl ύπέταξε τήν τε νήσον καl 

τfιν Βενετικfιν φρουράν. Τότε άπεστάλη ύπΟ τής Βενετίας μεγαλειτέρα δύνα

μις, ητις Εξεδίωξε τΟν Πισκατόρε ~αl Εγκατέστησεν ώς πρώτον ΒενετΟν διοι

κηηlν τΟν ~Ιάκωβον Τυεπόλον, Οστις μετα ταϋτα καl δόγης Εξελέγη. 1 Πέντε 

/!τη παρijλ{}ον μέχρις όριστικijς ε'ιρηνεύσεως τijς νrισου μέχρι τοu 1217. Τού
του δ' ενεκεν έitέσαμεν ως χρονολογικΟν Οριοv της &ρχής τοϋ Τυεπόλου 

το 1212. 1 

Το >]μέτερον λοιπον μολυβδόβουλλον αναγεται ε'ις τοuς μετα το 1217 
χρόνοΗς καl σχετίζεται πρΟς εγγραφον του Τυεπόλου, &ς δόγη Βενετίας, 

πρΟς την έν "Αλμυρψ άκμάζοuσαν τότε ΒενεrιΚ'Υjν παροικίαν, μνημονευμένην 

έν τΌ συνflήκη μεταξiι τoi'J αύtοκράτορος Άλεξίου Κομνηνοϋ καl Βενετών. 

~ο Κω ν. Παπαρρηγόπουλος εν τfι "lστορί~t αύτοϋ τοϋ CΕλλη

νικοίi 'Έ{}vους (Ι!κδ. α', τόμ. Ε', σελ. 51) λέγει τα ~ξfις περ\ του 'Ιακώβου 
Τυεπόλου: Άπο τοu 1216-1221 κατα το διάστημα τijς μεσοβασιλείας έν 

Κωνσταντινουπόλει μετCt τΟν itάνατον τοϋ αύτοκράτορος 'Ερρίκου καl την Εν 

'Αλβανίι;:ι δλοσχερfj καταστροφfιν τοϋ διαδεχ-&έντος αύτΟν Πέτρου ύπΟ τοϋ 

δεσπότου Θεοδώρου, έν Κωνjπόλει «προ"ίστάμF-νο; της βενετικης &ποικίας 

(Podestiι) fιτο ό 'Ιάκωβος Τυεπόλος, δστις έξηκολού1Ιειδνομαζόμενος κα\ 

1 Εtκci:ιν αlιτοU έδημοσιεΜΙη έν tfl Μ ί λ λ ε ρ-Λ ά μ π ρ ο υ, Ί στορ ίq τfι ς Φρ αγ
ΚΟΚQιιτίας ένΈλλr~δι([όμ. Α'τελ. /4). 

,. - Μοlυβδόβουλλα έκ τής έπαρχίας Ά~,.μuροU 
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' δεσπότη,. καl συν άρχων τοϋ κράτους. Πάν Ο, τι είχεν άξίαν έ~ 
(~ν πραγματι J" ' -:. .. ρεία κατείχετο ύπΟ τών Βενετών. Οί Βενετοι 

_ μένη εκεινη περιφε . · , , 
τη περιωρισ ". " , , , "νέκα-θ·εν καl αύτΟ τΟ κυριαρχικον δικαιωμα , , , άπΩ την αυτοκρατοριω α , _ , 
αrpι,lρεσω , δ , δΕν έπέτρε\ιιαν αVτΊj να κόπτη ειμη χαλκα νομισματα . 

_ σματοκοπιας, ιοτι r " , Γ β · 
της νομι_ , " , 1219 συuι3άντα {}άνατον τοϋ πατριαρχου ερ ασιου, 
Μ " δε τον εν ετει , ' Μ • - ' 

ετα c ' , ε'κ) εχ,a,-1 πατριάρχης ό Βενετος ατvαιος και , , .~~ ν οι Βενετοι να • ιJ, 
επετυχον παΛL , δ, I ωστε ό "Ιάκωβος Τυεπόλος συνωμο-
, , - άπεβησαν παντο υ\ αμοι, , 
επι τοσουτο7 , 'η καl ε πορίας έν τώ ιδίω Ονόματι, τψ μΕν 1219 πρuς 
λόγε ι σιιν&ηκας ε~ρηδ '1\ 920 ~ρΟς τΟν Σο~λτά~ον τού ~Ικονίου, τι'ις όποίας 
τΟν Λrί.σκαρ:v, ~φ ,; '"'α να &ποδέχηται ή αύτοκρατορία. ΤΟ δΕ δεινότερον 
, 'ζετο εκουσα ακουσ , , 
ηναγκα - I ωι• δεν' εβελτιώ{}η άλλ' άπ" έναντιας εχειρο-
c , αϋτη των πραγματ ' • , 
η καταστασις , , p β' (1221 _ 1228) οστις απαι-

, , ' τοίι τρίτου αυτοκρατορος ο ερτου ' ' 
τερευσεν επι , , , , νδρος ύπfίρξε πρΟς τοίς Cί.λλοις τοσουτφ 
δ ~ ΟJν και ασωτος και ανα ' ' ' ' , ' 
ε~το~ ~ . , δσω κα&' Ίlν Εποχην &νέλαβε ηΊν κυβερνησιν, ;ο μεν-Ε\ 
~~λλ?ν ~~:~:·ικον' κράτος rιτο εΥπερ ποτε 'ισχυρόν, το δ' εν Νικαι~ περ(ι;λ
υρωπυ - .... " δ ' ου' μόνον ίκανωτέρου εν πολλοίς του Λασκάρεως JιtD 

{J , είς χειρας αν ρος , ·"- ' , ' 
Ε\ " Β ' ζ ) 'λ/ α καl πολU δλιγώτερον του του διατευειμενου i u; 

ό Ίωάννης ατατ ης ' α .. .. 
διαγάγn έν ε'ιρήνη προς τον Ροβέρτον». , , 

2 ·-Μολυβδόβουλλον (Πίν. &ρι&. 2) μικροτι;ροι~ δια~ετρηματος' (διαμ. 
ο 020: Ε προσ&εν φέρει προ το μην του Χρι~του, f}ς περι~ δυσδιακριτον 
t' Κ("~ρι}εμ βοι}θ(ει) τψ σ<{• δούλ(ψ}. "Οπισ&εν αναγινωσκεται · 

Ί·ΓΡΙΓΟ 

PIW ΒΑCΙΛ 

ΙΚW CΠΑΘ 

APIW t 

t Γριγο

ρίφ βασιλ

ικ{j) σπαθ-

' ' αριφ -~-. 

3 Μο)υβδόβουλλον μετρίου διαμετρΊ]ματος (διαμ. 0,020), (Πίν. ~ρ. 3), 
· - • ' " ' β Ό, υ βασεαιc 

φέρον Εμπροσδεν ·μfν διπλοϋν σταυρΟν στηριζομ:νον_ επι ~ρ ι σ~: μο f} ' δ(· _, 
πέριξ έπιγραψfι fιμιεξίτηλος i· Κ(ύρι}ε βοι)θ{ει) τψ σψ δοvλφ, οπισι "' ε. 

.€0ΝΤ. 

Β'Α' CΠΑΘ. 

Ρ S Α.Η. · • 

ΗΤΗ i· 

[Λ]έο1'τfι} 

β(ασιλικ@ πρωτοσπαθfα }· 

ρ(ίφ} καi ύ.[σ]η{ κρ]

·ήrυ -Ι-

β ) ' (Πι'ν. iiριlt. 4), μετρίου διαμετρ•ίιω.ως(Ο,!Sδια-
4.---Μολυβδό ου ,,,ον • ' , 

"Ε.:.ιιπ οσfl-εν παρίσταται ?J.γγελος ί.στάμενος Ορ·Ηως , κατ ενω~ι.ο':· 
μέτροιΙ). , ρ -:- tρον τη δΕ άριστερg σταυροφορο'' σφαιρω. 
χρατών τ~1 μΕν δεξι4 σκηπ , ·.ι 
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·Εκατέρω~εν τfjς κεφαλfjς τοϋ &ρχαγγέλου Μ- Χ, οπερ &ναγνωστέον Μιχαήλ, 
οπισftεν δε κύκλφ εν μέσφ δύο συγκεντρικών κύκλων: 

t ST€FAN/ ΟΙ AVR€C€N/. 

(εν τφ κέντρφ) SΙG/L 
t Stifani dz' Aurecent'. 

szgzΊ(um). 

5.-Μολυrfδόβουλλον (Πίν. &ριft. 5), μετρίου διαμετρήματος (διαμέτρου 
0,018). 'Έμπροσ~εν παρίσταται προτομ1Ί άγίου &δήλου, κατ' ενώπιον, πλαγίως 
δεξιι:Χ καl OVS καftέτως. Πλαγίως &ριστε@ι:Χ ήμισφαιρικον έξόγκωμ~. "Οπισ~εν 
πλαγίως δεξιι:Χ το μολυβδόβοuλλον φέρει βα&είαν εντομήν, εξ ής εφ&άρη ή 
επιγραφή, fjτις ε'ίναι τετράστιχος λατινική, &ς φαίνεται: 

BADSV .. 

ΑΜ(;)ΙSΓ(:) 

ALSΓ 

ALD. 

6.- Μολυβδόβουλλον μετρίου διαμετρήματος (διαμ. 0,020). "Εμπρο
σ&εν εν μεν τφ κέντρφ φέρει εβλημά τι δυσδιάκριτον εκ τfί; φ&ορaς, κύκλφ 
δε εν μέσφ δύο· συγκεντρικών κύκλων έπιγραφi]ν εξίτηλον τα πολλά. "Οπι
σ&εν δε τετράστιχον επιγραφi]ν δυσδιάκριτον. 

7.- Μολυβδόβουλλον ( Πίν. &ρι~. 6 ), μετρίου διαμετρήματος (διαμ. 
0,025). 'Έμπροσ&εν μεν φέρει τον "Αγιον Νικόλαον ορ&ιον εϋλογοϋντα και 
κρατούντα Εϋαγγέλιον, πλαγίως δε &ριστερa σταυροειδώς: 

ο ΔεξιCι δε σταυροειδώς: 
Α 

Ο Γ C == δ άγιος. 

I 

οπισ~εν δε εν ίαμβικφ τριμέτρφ 

. ΚΗφοp .• 

ΦΡΑΓ/CΜΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙ 

. ΔΟC 

[Νιjκηφό[ρου] 

[σ}φράγισμ[ α} 

Δημητρι-

άδος. 

Ν 

I 
οκc 

ο 

Λ 
Α 

=Νικόλαος. 

Έν τφ πρώτφ στίχφ τα δύο πρώτα γράμματα εγενοντο εξίτηλα, το 
τρίτον είναι &μυδρον Κ καl το τέταρτον Η, μετ' αϋτα &κολου1'tοϋσι φ καl 
Ο σαφή καi Ρ, ού εγένοντο εξίτηλος ή καμπύλη κεραία. 'Εν τέλει ύπάρχει 
χάσμα δύο γραμμάτων. ·Επομένως ή σuμπλήρωσ'ίς τοϋ πρώτου στίχου είς 

Μολυβδόβουλλα έκ της έπαρχίας Άλμυρο\ί. 
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[NIJ.KHΦOP(OYJ εlναι &σφαλής. '() δΕ δεύτερος στίχος &ναγινόJσκετάι. 
ίC]ΦΡΑΓΙCΜ[ A~i διότι τΟ πρστελευταίον γράμμα είναι &ναμφι.βόλως Μ και 
τΟ rελευtαίον &μυδρΟν Α. 

CO Ε:νταUι'tα dναφερόμενος Επίσκοπος Δημηtριι(δος Ν ικηφόρος είναι 

Ciλλοθεν Ciγνωστος 1lμίν. Πάντως {}ι] llκμαζεν ούτος κατU τΟν ΙΒ' αl.{ίινα, εί.ς 

δν d:νάγεται 1) τεχνοτροπία τοϋ σφραγίσματος. 

8.-Μολυβδόβουλλον (Πίv. &ρ. 7) μετρίου διαμετρήματος (διαμ. 0,025)• 
φέρον εμπροσ&εν μΕν τΟν &ρχάyγελον Μιχαηλ ε" πρστομϋ κατ~ Ενώπιον, 

rfl μf:v δεζι~ ρομφαίαν, τϋ δε dριστερ~ χειρL σφαίραν καi έΚατέρω&εν τijς 
χ χ 

κρατούντα κεφαλijς rχοντα eπιγραφ1)ν ΑΡ - Μ ( = Άρχάγγελος- Μιχαήλ). 

"Οπισ&ε1• δΕ τετράστιχον Επιγραφ1lν: 

.ΓIC [Σφραfγiς 

MIX Μιχ[α]-

ΗΛ ΤΟΥ ijλ- τοV 

ΠΑΝΑΓ. llαναγ(ι]-

WTOV (hτου. 

9. -'Όμοιον τοίi αUrοϋ, μείζονος διαμέτρου. 1 

10.- Μολυβδόβουλλον (Πίν. &ρω. 9) εύμέγει'Ιες, διάτρητον κα&έτως 

(διαμ. 0,035 ). 'Έμπροσθεν e1•τος κύκλου περιι'Ιeοντσς τον γϋρον τοϋ μολυβδο
βούλλου παρίσταται μορφi] &νδρικi] εv περιβολfi βασιλικft, ώς δηλούται 

Εκ τά"ηι αUωκρατορικών λώρων, Lσταμένη δρΗία φέρουσα έπl της κεφαλijς 

κάλυμμά τι ίδιότροπον 11 στέμμα, καl τϋ μΕν δεξιg κρατούσα σκfίπτρον μακρόν, 
τfi δΕ άριστερ(J, περL 1-)ν έλίσσεται Ω λ&ρος, σφα"ίραν· κύκλφ ύπijρχεν έπι

γραφή, ητις, ήμιεφ{}-αρμέvη νϋν, αvαγνωστέα: 

[ΑΛΕΞΙΩ ΔΕCΠΟΤΗ] ΤΩ ΚΟΜΝΗΝΩ 

Πρόκειται λοιπον &vαμφιβόλως περί σφραγίδας τού αύτοκράτορος 'Αλεξίου Α' 

τοϋ Κομνηνοί!. 

"Οπισ&εν παρίσταται ό ΧρισrΟς καfl-ήμενος, εUλογών καl φέρόJν .Εύαγ
γέλιον. 

11.- Μολυβδόβουλλον (&ρ. 8) μικρό~, διάτρητον καflέτως (διαμ. 0,019), 
fχον έ'μπροσ&εv Ε:ντΟς κύκλου περι{}έοντος τΟν γUρον αΊJτοίJ προτομην τοϋ 

άγίου. Θεοδώρου κατ' έvώπιον, κρατούντος τfi μΕν δεξιQ δόρυ, τίj δΕ άριστερg 

&σ.τrίδα· δε'ςια της προτομης 

1 Τούτου ό όπίσΟ-ιος τύπος Εν τfι είκόνι Εκολλήfl-η άντιστρόφως κατά λάθ-ος και δ~ν 

απεικονίζεται. 

Ν, [. Γιανvοπούλου - Μολuβδόβου1cλα έκ τfiς έπαρχίας ~.Αλμυροϋ 

και'l-έτως: 

[~r J 
ο 

ε 

= ό "Α γιος- ΘFόδωQΟς 

'Όπισι'Ιεν δέ: 

i- Κ€ Β.Ο. 

ΔlΜιτΡΙW 

BECTAPXH 

s CTPATIΓ 
w, 

<!ριστερlι. δΕ καθ-έτως: 

ο 

Δ 

w 
POs 

·r Κ(ύρι}ε β(οή}θ(ει) 

Διμιτρίφ 

(iωτάρχη 

καΙ στρα-ιιγ 

φ 
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γραφll ·. ΙG(ιiρι_)ε (i(οη')θ(ει) 1 Δημητρίφ 1 βεατάρχ17 καi στρατηγι!J.' 
ητοι εν όρ{η'j 

Ν. Ι. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥ ΛΟΣ 

- --- -- , , Σ ' -ς Θεσσαλίαc Εδημοσιεύ6η 
J ΤΟ μολυβδόβουλλ?\' τοtιτο προ:ρχε:«ι .εκ κ~τοu~~,η~~~ι<~s Α. Bee~' (Βέη) Byzan~ 

δ' ύφ' ήμών μέ τήν άγαγνωσιν δεσποτu αντι βεσταρχ'(l , • , 
tίnίsch ~ Neugriechische Jahrbίicher, lii, 1922, σελ. 176, σ,γευ εικονος. 



ΜΑΝΟΥΗΛ ΟΛΟΒΩΛΟΥ 

ΕΓΚΩΜΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΡΆΤΟΡΑ ΜΙΧΑΗΛ Η' 

ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟΛΟΙΌΝ 

Ό &είμνηστος Σ π. Λάμπρο ς εδημοσίευσε λεπτο~ερij &ναγραφijν τών 
περιεχομένων έν τψ Βιενναίφ έί.ληνικψ κώδικι φιλολ. και φιλοσοφ. 321, ι γ' 
αί<'ίJνσς, μεμβρανίνφ, πολυμιγεί, προερχομένφ έξ άγορdς έν Κωνσταντινουπόλει 
ύπο tou AiJγ. Βουσβ8κ κατα το 1555 /'τος, &ρι/!μιjσας 80 κείμενα ΕΠιστολών 
καl ποικίλων πραγματειών, άναπληρώσας, δπου ήrο δυνατόν, τα Ονόματα 
τών συγγραφέων, παρα\Jεlς ηΊν dρχοτέλειαν έκάσ.rου €ρyου καl διασαφήσας 
ενια τών ύπ' αύrοϋ καl Clλλων dπΟ του κώδικος τούτου έκδοttέvτων η ανεκ
δότων κειμένων· κατa ταuτα ύπ' &ρ ι/!. 49 ( Κώδ. φ. 127•) σψζεται " τ 0 υ 
Όλοβώλου λόγοο κτλ: ύπ' &ρι.~. 50 (Κώδ. φ.135β) "του αiJτου στίχοι>· 
το v:τ' &ρ ι/!. 51 ( κώδ. φ. 136•) οί!τε συγγραφέα οiiτε τίτλον φέρει εν τώ 
κώδικι· ό Λάμπρο ς &μφιβάλλων λέγει· «του αίιτοίι; λόγος άνεπίγραφο~· 
vπ' &ρ ι/!. 52 ( κώδ. φ. 141β) φέρεται «τ ο υ α υ τ ο υ· ΕΠιστολη κτλ· το ύπ' &ρ ι/!. 
53 (κώδ. φ. 143β) επίσης οi!τε συγγραφέα οϋτε τίτλον φέρει· δι' δ ό Λάμπρος 
λέγει, "'Α δήλου λόγος &νεπίγραφος». 1 

ΕiJγενεί προ/!υμίι;< του κ. Β i c k, διευ/}υντου τfjς !jδη 'Ε/Ινικfjς Βιβλιο
fJήκης έν Βιέννη, Φ Εϋγ,,ωμονοϋντες χάριτας όμολογοUμεν, Εχοντες ύπ~ Οψιν 
άντίγραφα φωτογραφικα τών άνωτέρω κειμένων, συμπληρο~με'\' εν πρώτοις 
η]ν περιγραφfιν αiJτιuν. Το έν φ. 127"-135β (&ρι/1. 49), ><αl!a μαρτυρεί 0 
εν τψ κώδικι τίτλος, συνετάχ\Jη ύπΟ τοϊί ~Ολοβώλου, του σοφοϋ Εκείνου διδα
σκάλου, του ΜανουΊlλ, τοϊί έν μοναχοLς βραδύτερον l\1αξίμου, ώς άπΟ μέρους 
τοϊί κατα Μάϊον τοU 1265 ltroυς Εκλεγέντος Οίκουμενικοϋ Πατριάρχου 
Γερμανού Γ' άπΟ ~Αδριανουπόλεως, είς την βιογραφίαν τοϋ όποίου άσχο
λούμεf}α. ΤοUς Εν φ. 135β στίχους ό κώδιξ λέγει «του αύτοϋ», dρα τοϋ 
~Ολοβώλου· τούτους Εντεϋ\Jεν Εξέδωκεν ό l\ιfax. Τreιι'2 παραλείψας ενα στίχον, 
&ποτελούμενον άπΟ τοϋ τέλους τοϋ προηγουμένου καi τfις άρχi]ς τοϋ Επο
μένου στίχου· 1l παραδρομ1) Οφείλεται είς την όμοιολεξίαν τών στίχων· δι& 
τοϋτο, και δια την άπορίαν τοϋ τ r e tl περi μιας λέξεως, άναδημοσιεύομεν 
τοVς έν λόγφ στίχους, τός διαφοριlς δεικνύοντες διό παχέων γραμμάτων. 

' Νέος Έλληνομνήμων τόμ. ΙΓ· ('AiHjν. 1916) σ. 2-22. 
2 Byzant. Zeitschr. V, {Leipzig 1896) σ. 546. 
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' ' '"' " - β λ' ~r ToV αύτσϋ· Στίχοι προς τοιι αγιο1ι η~ιιων , ασι εα 
r.ατd nj1ι έορηjν το)ν Φώτων, εlς την προκυψο•. t 

t ΠοΟς {:δωρ λέγειν ρι]τσρας l!κειτο πάλαι νόμ.οζ 
~00ς ι'Ιδωρ γράφειν ρ1]τσρας πάρεστο' U.ρτι βί.έπεο' 

:ror); fίδωρ τοV βαπτίσ,αατος ΧρισrοΠ τών λουτηρίυπ 
~πρΟς fJδωρ τών ί.δgοJτωJ' τε .Σοiί τoii Χ(ριστο)"V Κυρίου ι 

οί!ς καταχεϊς {•περμΙJ."f./iJν τοV χριστωνύμου λάχους, 

μεγασθεγές, μεγακλεές1 ι'Jψίνου, στεφηφόρε. 
El Μ: τΟ γράφηγ καθ~ ιJγρr"ί)ν έπ' άδvνά-τοις κεί-ται, 

τΟ γράφειν οϋtω καiJ.' ύγριriν, τοίς ρήτορσι.ν οι'• ξένον. 
-~' ' \ ' I ; ; "Αν {5δωρ οις εις το αυτο ρευματος ποταμιου 

βάπτεοι οVκ i!στι όπωσοϋv, π},}zν fiμa το1'!Ι'αΝίnJ•, 

βriλλειν εlς δύο ποταμοVς οι!δέν τWν Πδυγάτων, 
είς 'Ιορδδ.νφι και πρΟς .Σέ, τ(ψ ποταμ)Jν f((υρίο)υ, 

τΟν οεύυ,ασι πω•τοδαποίς .ΣcUv, iiναξ, χαρισμάτων 
ηj~ι ~ό},ιιι έπευφραίvωηα Θεοϋ, 2 τι]ν [Jωμ~ί"δα, 

κα}. ξι':μπασαν σ6εν1ι·ι~οντα βαρ6rί.ρωJ' ;rω•σπερμ,ιωι, 
0 θ' < • δ' I ~ ; βρέμουαωι παντη κα ημοηι, t-Κψ' ;τuρος ασχετοι-•. 

Φυλάττοιτ6 Σοι τοιγαροVν τΟ ·κράτος, αι'·τ:οκράτορ, 3 

σ1'ηι τ(δ παιδl καi. βασιλεί παριΊ. .LΥρωι:οίι f{υρίου, 

ές Οσω• 2i11 εί δvJιατΟν fι τρέχων ~ Ιορδ/ι.νης. 

τ έ λ σ ς. 

του εν φ. !36• -14Jβ Ιiργου συγγραφέα λέγομεν Ιiνευ &μφιβολίας τον Όλό
βωλον, καl τίτλον δίδομεν τΟν ύπ, αύτοϋ τοϋ συγγραφέως Εν τψ προοιμίφ 
διδόμενον «"Εγκώμιον>>, άποτεινόμενον είς τΟν αϋτοκράτορα Μιχαηλ Η' τΟν 
Παλαιολό~ον (1259- 1282). 'Ο τοϋ κώδικος γραφεuς παραλείπει ,;,ς επ\ το 
πολυ την επαναληπτικην ύπόδειξιν έν τlJ άρχfl έκάστου τών εν συνεχείq προ
βαινόντων Εργων τού αϋτοϋ συγγραφέως δια τfjς κτητικfις &ντωνυμίας «τ ο υ 
α ϋ τ ο ϋ ι, ώς γίνεται τοϋτο κατάδηλο ν έκ τfjς UπΟ τοϋ Λ ά μ π ρ ο υ &ναyραφ~ς 
τιtlν περιεχομένων τοϋ κώδικας τΟ «Εγκώμιον» ϋ.λλως τε εύρίσκεται &κριβως 
&ναμέσον δύο Εργων, &τινα υποδεικνύονται ώς Οντα «tΟύ α υ τοϋ >>,του 
'Ολοβώλου· εlς το ~φος δε κα\ τi]ν πομπώδη γλώσσαν τοϋ εγκωμίου &σφαλώς 
&ναγνωρίζομεν τΟν ~Ολόβωλον, καi την αύστηρ&ν μέν, δικαίαν Ομως κατά
κρισιν αϋτού ύπΟ τού Κρουμπάχερ. 4 ΠρΟς τούτοις νομίζομεν δτι ότου 

• 
1 Έν τfl 4)~ Χριστοϋ. 
2 τ. πάσαν; 

s τ. τωρ 
4 •!στορ. Βuζαντ. λογοτεχνίας, (Ά-&i")ναι 1900) τ. Β' σ. 744. 
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κο)δικος γραφεύς, σύγχρονος roU Εγκωμιάζοντας κα'ι rοϋ Εγχωμιαζομένου, 

δυσμενώς πι{}ανώς πρΟς &μφοτέρuυς διακείμενος, φωρdται άγανακτήσας δι& 

τι1ς έν αύτψ ύπερβολiις κα'ι κολακείας, καl δια τοϋτο ούδΕ συγγραφέα, ούδΕ 

τίτλον έμνημόνευσεν· εlς ίκανοποίησιν δΕ έαυτοϋ καΙ. τοϋ άναγνώστου ήρκέσ&η 
εtς την παράftεσιν έv τψ τελευrαί.ψ φύλλφ τοίι Εγκωμίου παραινετικών τινων 

καl συμβουλευτικών άποψ&εyμάτων, λίαν Εκφραστικών· τούτων τΟ μΕν είς τα 
Ciνω τfjς &ριστερι1; κα{}έτου Ο}ας εLς δύο γραμμiις εχει οϋτω: 

Τ/ σε iUJ1} τοfογ εό1ιτα μαψt.δίως ψει)δεσθαι ; 
Λfηκέη pωι ψειlδεσσι χπ.ρ!ζεο, μηδέ τι θέλγε. 

τΟ δ' (iλλο έν τίi κάτω όριζοντίφ <Ί)q: Οιtεν γclρ άπώλετο λόγος, Εκεί κα'ι 

φήμη κα'ι δράσις rfjς άλογίας ένέσκηψεν· ΟΗεν άρεηΊ &πελ11λαται, τΟ τfjς 

κακίας Εργον διά ... Επεισπε ... Άκατάληπτοι αί τελευταίαι λέξεις. 
Ti'jς εν φ. 141β- 143β επιστολi'jς τοϋ α~τοκράτορος Μιχαi]λ Η' τοϋ 

Παλαιολόγου περl ένώσεως τών έκκλησιών πρΟς τΟν πάπαν Κλ1lμεντα Δ' 
συνrάκτης λέγεται ϋπΟ του γραφέως του κώδικος ό ~Ολόβωλος ( ηοϋ αι,του)i,. )· 
ΤΟ κείμενον αύτής Εξέδωκε σχολιάσας ό Ν. Festa άπΟ του κώδικας τούτου 
έν τ<{J περιοδικiρ Bessarione, τόμ. 6 Ι{οιηa 1899, σ. 42-57. Καθ' fJμ<iς 
χρόνος τfjς συντάξεως τΟ φβινόπωρον τοϊί 1266 είναι μάλλον η ό Φεβρουά
ριος τoii 1267. Και το εν φ. 143β- 150• Ιiργον, &δήλου :συγγραφέως καΙ 

τί.τλου, δν δέ, ώς έν τψ προοιμίφ &ναγινώσκομεv, «παρακλητικ1) παραίνεσις 

καl πιιευματικlΊ σωτηριώδης εtσΊlγησις>> &ποδίδομεν εlς τΟν ~Ολόβωλον, τοϋ 

γραφέως μη έπαναλαβόντος και ένταϋ{}α τΟ «τ ο ϋ α υ τ ο ϋ ». Είναι δΕ όμιλία 

περL τfjς νηστείας τfjς μεγάλης Τεσσαρακοστfjς. 

Περί. τοU βίου καl τών συγγραμμάτων τοU Μανοιη)λ ~Ολοβιόλου, καΙ. 

τών Εκδόσεων αUτών δ βουλόμενος εLδ1lσεις εύρίσχει εLς την διαrριβ_ην τοϋ 

ΛΙ aχ. τ Γ c η έν σελ. 538- 559 toU v τόμου της Byzantinisc]JC Zcitsclπift, 
LeijJZig 1896, καΙ εΙς η] ν <Ιστορία ν τfις Βυζαντ. Λογοτεχνίας τοίί Κ ρ ο υ μ π ά
χ ε ρ (μετάφρ. Σωτηριάδου), τόμ. Β' σ. 742- 746. ΕΙς τα πεζa δΕ συγγράμ

ματα αύτοϋ προσ&ετέα καΙ. τα έν τι{) κώδικι τούτφ σφζόμε,·α, c1ν οUδενΟς 

μνείαν ούrοι i!χουσι. Μοναχος γενόμενος και Μάξιμος μετονομασitεiςοπροήχltη 

εlς τΟν βα-&μΟν Μεγάλου πρωτοσυγκέλλου· τότε συνέταξε τσ!J; στίχους «εlς την 

όσίαν Ι\1αρίαν πΊν Αlγυπtίαν», Εκδο-&έντας ϋπΟ τοϋ Μ i 11 e r άπΟ τοϋ Cois1. 
κώδικο; l!J2, ιδ' αLώνος, έν σελ. 378- 375 τοϋ ΙΙ τόμου τών Carωina 

Manιιc1 Γl1iles, Paris 1857, τίτλον φέροντας « τοϋ σοφωτάτου μεγάλου 

πρωrοσυγχέλλου κυροϋ Μαξίμου τοϋ CΟλοβόλου ... )) ' ~Ειι Επω•αλήψει των 

στίχων άλλαχοϋ τοϋ αUτοϋ κώδικος ό γραφεU:; προσέ{}ηκεν είς τΟν (iyω τίτλον 

«τοϋ μακαρίτ:ου και σοφωrάτου» κτλ. Έν δΕ τψ "Αμβροσιανφ Κώδικι 121, 
Επίσης ιδ' αίώνος, σψζεται πραγματεία περl μέτρων1 συγγραφείσα καft~ Ον 

χρόνον ό CΟλόβωλος, διδάσκαλο; καl κοσμικΟς &'n•1 €καλείτο Μανουήλ· ό &ντι-
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'-" , ' 
' Jρ'ιζω\' προfnανώς τΟ κλ1JΟικΟν αύτοϋ &ξίωμα, προσευηκεν αυτο 

)αψευ~ ~ινu r ... c , Ί " 
Ύ~ , ., : , εταf3αλ6Jν τΟ κοσμικΟν Ονομα· Εχει (Ηtεν ο τιτ: .. ο; ουτω: 
εις τον τιτλον μη μ ' ' 'I π ωτοσυγγέλου '> ι 

- <Ο' βω' 1 ου ρ{]τοροc κυροu Μανουηλ και μεγα ,ου ρ , ; 
'του ΛΟ ' - " Ό1 'β )_ ' ι κατα δυο 
~ο έν τ ψ διαλόγω «. :Μάζαρις» όμώνυμος Μανουηλ ..ο ω ος ειν~δ , 

• , , ,.. , lτούτουδΜaχ.Τreuεημοσιευσε 
σχεδΟν αιώνας μεταγενεστερο, και περ - Α, ' 11891) 

δ β 'ν Mazaι-is und Holobolos> iJ• σελ. 86-93 του τομου' 
ιατριJη «-'- • • 
- ιοδικου- Bνzantinisc1ιe Zeιtsc}Ίnft. 

του περ ~ J 

'Ω , - <Ο'οβω' λου τα Ι!ργα κα\ το κατωτέρω εγκώμιον μαρτυρεϊ. 
ς πα ντα τοΊJ Λ , ' Μ Δ • 14) 

"τοϋ διδασχάλου τi'jς λογικi'jς επιστήμης> (Π α χ υ μ<ερ~] ς ει~ _'Χ· Sύ~αltεν 
tl ν πολυ ιά-&ειαν κα'ι την ευρείαν γνώσιν τής τε , ιερας κ~ι. της ,' , 

1 ' r ~6ς χρόνον της συγγραφfiς 11 και της έκφωνησεως του εγκωμιου' δεχ?
σοφια,., •• , ' ' 8 Νοεμβρίου 1972 δτε ό Μιχαljλ Ιiσrεψε συμβασιλεα τον 
με{}α τοιι μετα την ... ' • 1 - ' VτΟν 

' , - < <Qλόβωλος καταλ{]γων αποκα .ει και α 
υίΟν αύτοϋ Άνδρονικον, αφου ο .. 
βασιλέα κα'ι είς αμφοτέρους τΟ συνάρχειν εϋz.εται. - δ-

τα έν τώ έγκωμίω ίστορικα γεγονότα, &πογυμνούμενα των ~ομ~ω( ω." 
' ,δ- ." ν τών ύπερβολών καl. αύλικfίη' κολακειων, αναφε-

και φαντασιω ων φ?ασεω ' , , υ~ιi ν του Μιχωlλ, διοικητοϋ Οντος 
ρονται είς την τεχνηεvτως κολαζομενη' φ ι 1 - , ' - 258· , ' ' 
. , - , , , ν Σουλτάνον του Ικονιου τιρ 1 εις τη' 
τϊjς επαρχιας της Ν LΥ.αιας, προς το • . Η. ·ι dc C;μJe V 
έν Πελαγονεία κατ~ ΑiJγουστον τοϊi 12σ9 (Oιιcange,, ι:_. Λ , ι--~ 

,, - Μ 'λ β ϊως 1j'δ1] κατα των ατινων τη~ 
§ 16) περιφανfj γίκην του ιχαη ' ασι ·~ ~ , .r. -, " πα α-
Πελοποννήσου καl την αΙχμαλωσίαν τοϋ πριγ~ιπο~ τ~ ς ~χ,αιας,_ π:~ ι ~~ i l]ρe r 

, , , • 'ν περιγραφην αυτης υ.τι:ο του V\ • 
πέμπομεν τον αναγνωστην εις τη , • "Af} 1909 

(<Η Φραγκοκρατία εν <Ελλάδι, μετάφρασις Σ π. Λ α μ π ρ ο υ: ε~ r' ., .. - ' 
, ' &ε-σαν μετα των ενουιτων 

Α' σ 161-164) καΙ. εί; την συνί'tηκην, την συ''αψ ι . 
τ. ' · _ _ 

13 
, 1 • 1 ?61 (Η c ν d H1st. ι!ιι conn11erce du 

καl ύπογραφεισαν η] 1' αρτιου ..., "' ι , 

Ι cνant aιι nιoνen-3.ge, ι,cir>zig, 1885 τ. Ι. σ. 428). '" - Γ , 
' <Η εξ ιiφο~μfjς αυτης προσφορa τοϋ Μιχω'Jλ εΙς την ΠΟΛΙV της ενο~ης 

, ' .,δ, c ' τοϋ άγίου Λαυρεντιου 
τών δύο πέπλων, χρήζει διασαφησεων τινων, ι ιq: ο το 

μαρτύριον παρ ιστών πέπλος. Λ ' ( S η 
Παράδοσις λέγει τΟν έν Γενούυ ναΟν τοίι ~γίο"υ , αυρ:ντ<~ου c a, 

r ... orenzo) έγεριJέντα καtδ. τΟν γ' αίώνα, καl δ·η{]εν εν, φ τοπφυ ο αγιος-~π:~ 
, , - 260 Ι!τει· 2 νομίζομεν δτι η παραδοσις αυτη προη ,/} 

στη 'tO μαρτυριον tφ , θ ' - -
&πΟ τη-ς έν &ναγλύφω παραστάσεως, ϋπερ-3'εν τfις μεγαλης ι υραξς' του :.αου, 

' , - c , τα Συνα αοια ομως 
τοϋ διU πυρΟς έπ' έσχάρας μαρτυριου του αγιου. , " ' 

, J, ι την Ρώμην καl σl'ν τιρ Λαυρεντιφ μαρrυρη-
τόΠ~ν _μαρτ~ριονια> ,μεi~υ~ϊο G ΑVγούσ:ου τοϋ 259 τέσσαρας διακόνους καl. 
σαντας καtα τι 

-- ----- 'bJ Anι1Jrosia.nae, Meιliolani 1906, 
ι 1\Iartini et Bassi, Catal. Cod. Gnιec. Bt . 

τ. Ι. σ. 121. . 
3 

~ 
~ Joseph Caccia, Gnide en ltqlιe σ. Ο, 
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δύο ύποδιακόνους, 1 κατ"' Cί.λλα δε ιΌ 10 Αύγούσtου του 260 Ετους Κλαύ· 
διον Uποδιάκονον, Σεβ1ϊρον ίερέα, Κρεσένrιον &vαγνώσrην και Ρω μαν Ον 
όσrιάριον, tρείς ήμέρας μετ-α τΟ μαρτύριον του έξ ~Α&ηνών καl έκ φιλοσόφων 
καταγομένου Ξύσrου Β' πάπα Ρώμης, ο15 ό Λ'αυρέvτιος άρχιδιάκονος η το. 2 

Ή Εκκλησ(α δε γεραίρει τij 10 Μιγούσtου rfιv μνήμην τών μαρτύρων Λαυ
ρεvrίου, Ξύσrου .πάπα Ρώμης καl ~Ιππολύrου, του κηδεύσαντος καl ftάψαντος 
τόν ΛαυρέΗιον Εξω τών τειχών, Ενftα fΊγέρ{}-η Βασιλική, καl σήμερον ούσα 
γνωστη ώς «San Lorenzo 11 Εξω τών τειχών»· έν τοίς Μηναίοις οί Επόμενοι 
στίχοι προτάσσονται του συναξαρίου αύτών: 

ΤΟν Λαυρέ)ιτιον λαύρακα Χριστοϋ λέγω, -, 

έπ~ εσχάρας Ιi.νθραξιν έξωπτημένον. 

Τέλους άθλητών και κλέους τυχείν θέλω1,, 
1jθλησας iiθλον, Ξ1Jστε τΟν διd ξίφους. 

Τόν ~ Ιππόλυτον ίπποδέσμω1' β? .. έπω, 
έJ'αντfω, πάσχοντα τfj κλ1]σει πάθος. 

"Ωπτησαν δεκάτη Ααυρέ1ιτιον 1}Vτε lχθύν. 

~Η χρονολογία τfjς &νεγέρσεως του έν Γενο~η ναοϋ του άγίου Λαυρεντίου 
άγνοείται· ftετικωτέρα λέγεται ή έν Ετει 985 οίκοδομη αΊJτου &ς καftεδρικοϋ· 
ή &πεικόνισις λοιπΟν τοϋ μαρτυρίου του άγίου Λαυρεντίου καl τών συν αύτώ 
είς τόν δωρη{Μντα πέπλον τii πόλει της Γενούης Οφείλεται είς τό Οτι ό καitε~ 
δρικΟς αύτfjς ναΟς Εημάτο είς την μνήμην του άγίου τούτου. "Ως άναyινώ
σκομεν δε εΥς τινα όδηγον τfjς Γενούης (guida di Genova), ο! Γενοβέζοι 
Εχ~υσι π?ο~φι~έστατον καl δημοφιλέστατον τΟν ναΟν τοίi άγίου Λαυρεyτίου, 
διοτι μετ αυτου συνδέονται πολλ<Χ γεγονότα διαφόρων έποχών άναγόμενα είς 
την ίστορίαν ηϊς πίστεως, τfίς πατρίδος ·καl τfίς τέχνης αύτών· έν τψ ναψ 
τούτφ. έγένοντο αί συνεδρίαι τοϋ Βουλευτηρίου, αί πολιτικαl συζητήσεις, τ& 
σπουδαιότερα νομοitετικ& διατάγματα, έν ένl λόγφ πάν Ο,τι ποιητικώτερον, 
εvδοξότερον, &λλα καl Ιfλιβερώτερον ύπήρξε δια. τον περιφανη τijς πόλεως 
ταύτης λαόν, έν τφ κτιρίψ τούτφ έγένετο>>. ~Αναμφιβόλως Ενια τών γεγονό
των τούτων άνήκουσιν είς του; μεταγενεστέρους χρόνους τοίi Μιχαήλ· τόν 
σεβασμόν δε τών Γενοβέζων πρΟς τΟν ναΟν τΟν προελ&όντα έκ τών είς προ
ηγηi!έντας α!ώνας &ναγομένων γεγονότων συνεμερ(σ/Jη ό Μιχαήλ, δωρησάμενος 
αύτφ πέπιον, είκονίζοντα τUς διαφόρους σκηνιJ:ς τοϋ μαρτυρίου τοϋ &γίου, 
καl οϋτω τιμή σας τUς παραδόσεις της συμμάχου δημοκρατίας. Εύτυχώς δε ό 
πέπλος ούτος σψζεται καl ώς έξης περιγράφεται ύπό είδικοϋ έπιστήμονος: 

1 Ρ a η ν i n i u s, La Cronologia ecclesiastica, (Venet. 1663), σ. 41. 
2 

l,e vite dei Pontίfici Romani del Ρ I a t i n a, (Venet. 1663) σ. 54.- Οότος; άντέ
γραψε τΟν 'Αγαστ. Βιβλιο-&ηκάριον. 
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Ε~ α'ί-&ουσαν τοϋ Palazzo Bianco (Εν Γενούn} έκτεfiειμένον εUρίσκεται πάλ-
« ις Γ ' ' ' 12"0 " ) ν βυζαντινόν, δωρηftfν τfi Δημοκρατίq. τής ενουης περι το t ετος 
,ιο ' " ' ' - Μ '1 ύπΟ τοϋ Ει• Γαλατq: κομμουνίου τών Γενουηvσιων, ει τε υπο του ιχαη-.. 

Παλαιολόγου· είναι δε μακρU ταινία (l)ande)_ έχ μετάξης πορφυρdς, χρυσο-

' ']τους Εχουσα τUς σκηνι1ς τών μαρτυρίων τοϋ άγίου Λαυρεντίου, Ξύστου 
ΚΕ\τ1 _Q δ ' ' ' Μ 'λ 

' ~Ιππολύτου· ό Λαυρέντιος είσάγει είς τΟν καuε ρικον ναον τον l ιχαη 
και , _ ~ , δ'δ ~ , , ~ ] _ 
Παλαιολόγον. cH άφ-&ονια των αποχρωσεων προσ ι ει εις πασας τας αφε -..ους 

διαγραφfiς εικόνας ταύτα; ζωηριJ:ν α'ίγλην, μόλις ύπΟ τοϋ χρόνου βλαβείσαν, 
άντανακλώσαν δε είς τU βλέμματα ή μών άκόμη καl τώρα τfιν άνατολικΤιν 
έπίδειξιν του CΕλληνικοϋ Βυζαντίου». 1 

~Εμμέσως άποταftέντες είς τΟ Μουσείον τοϋ f>alazzo Bianco έπληροφο· 
ρψ~-ημεν Οτι περl τοϋ πέπλου τούτου σπουδαίον λόγον Εχει κάμει δ Μαρκfι
σιος 'Ιερώνυμος .Serra 1761-1837 τψ 1810,-ώς ό βιογραφήσας αύτον 
Be1o-rano λέγει· τψ 1846 ό Lnigi CiiHario εν τjj Guyanes εφημε-
(δι ;η, Πάδοβας τψ 1853 ό Β a η c h e l'o, εκδοuς καl λιι'Jογραφικfιν εlκόνα 
ρ- ,,, -')'Λ' 
έν Γενεύη· τώ 1922 Εξέδωκε φωτογραφικην εικονα του πεπ ωυ εν ευκωματι 

ύπό τΟν Ίίτλ~ν «Genova, Stoι·ia- aι-te)> 1 διανεμηδ-έντι είς τους άντιπροσώ
πους τοϋ Εν τii πόλει ταύτη συνελ-θόντος Διεθ'νοίiς Συνεδρίου, έν il αί Επιγ~α
φαl &μυδρώς φαίνονται· μία εξ αύτών διαλαμβάνει τα έξijς: "S: Laul'entnιs 
induccs altisin1U111 Inηx:ι-atoreιn Gι-aecoι-unι Donηnuιn l\ιfιclΊalenι nu
caιn Angelιιιn Cοιηηenιιηι Palaeolog·ιιm in Ecc1esianι JanuensiU111>> 2

• 

'Ο β' '1 '·"" "δ " δ Έκ τοϋ «~Εγκωμίου» τοϋ λο ωλου επ ~.ηροφορηurιμεν η η, οτι ωρη-

τi]ς μεν Εγένετο ό Μιχα1lλ Παλαιολόγος1 ό δε χρόνος, ό της ύπογραφfjς τi'jς 
Ι.ν Νυμφαίφ συνδήκης, !jτοι το πρώτον έξάμηνον τοϋ 1261 >'τους. 'Έχομ"' 

' ' f} ' ~ ' "δ λοιπόν μίαν ετι είκόνα τοϋ αUτοκρατορος τουτου, προσ ετεαν εις τας η η 

Εγνωσμένας, 3 πιστοτέραν δε τfιν είς τΟν ετερον πέπλον, EUv καl αUτΟς σψζε
ταί που Cίγνωστος καl παρηγ.κωνισμένος. 

ι Jean de Foνille, Genes, (Paris, 190i) ρ. 38. [Les νilles d'art ce\elJres, t'dit'. 
Η. L.a.urens]. , , _ 

? Τιiς πληροφορίας παρέσχεν ήμtν ό κ. Τ ο ιn m a s ο Β e r t e 1 e α γραμματευς της 
ένταϋ{}-α 'lταλικi]ς πρεσβείας, φ καl όμολογοίiμεν άπείρους εύχαριστίας. Θερμd:ς δ~~σ~ς 
άπΟ τοϋ χώρου τούτου άπευ{)ύνομε·ν εύχαριστίας καl πρΟς τΟν Διευ-6υντi]ν τοϋ Μηηιcφιο 
di Genova κ. Orlando Grosso διΟ. τi]ν άποστολι)ν φωτογραφίας τοίi περl ού ό λόγος 

~ πέπλου, ώς καί τοίi λευκώματος1 έν φ οi:iτος άπεικονίζεται, έξ ο-δ καΙ. παρελάβομεν τiιν 
έν τϋ διατριβϋ μας παρατιflεμένην εLκόνα. 

:> Sp}'r. Ρ. La-mbros, Empereurs lJyzantins catalogue ..... (Athenes, 1911) 
ρ. 47, Νο 379 _ 381. 'Αγνοοίiμεν έ<Ιν άνήκυ εtς αtιτdς ή εLκιiιν τοϋ Μιχαήλ, fιν άπό τοϋ 
I .. ikatchef &νεδημοσίευσεν ό C11aprnan έν τψ εργφ του Michel Palfologu~, Paι·is, 1926. 
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Cod. VincloiJ. Plιilol. 321. 

Βασιλεϋ, α1Jtοκράτορ, {}εομεγάλυντε. 'ΈΗ·ος άρχαίον τοίΊτο καl παλαιαίς φ. 136α 

&νάγραπτον κύρβεσι, το1'1ς t"Jπηκόους εfη•νωμόνως εl.σφέρειν τiρ βασιλεi-
τοϋτο γU.ρ ατε καλώς fχον κ.αl τοίς εU ψρονοϋσιν έπαινετόν- μακρο-l•ς 

δ' έλάσαν χρόνους, φΗάνει νεάζω• Ciχρι καl νίiν- ενι1-εν ό μΕν πρόσεισι χρυσόν, 

δ δ' (.iργυρΩν, λίι'tον έκείνος τών έριτίμων, δ.λουργij χλαίνα'\' ϋ.λλος καl κατα-
" ' « « ' e ) - <t υ , δ , 

μαργαρον, και περος εrερον, και απ .. ως εκαστος οπερ ιοχει ι υναμεως περιστα-

τικι:Ος njς σφίίη· αl'Jτών προαιρέσεως. "Εσχε κ.ριfτος ό νόμος ούτος, καl καηl 

τών βίβλοις έσχολακότων καl βίον πάντα πεποιηκότων τi1ν περl λόγους σπου
δ1]ν, καl τούτων μάλλον, οίJς έμαίευ~εν ·ι] τοκU.ς καΙ.. π;uρίπνους ρητορικ1], καl 
στόμα τούτοις πλημμυρεί\' λύγους ιlνfjκε, καl πλέκειν λόγους άφfjκε, κοσμοϊiντας 
Εργα βασιλέων μεγαλουργών. cy φαίνουσι τοίνυν καl οiiτοι· πέπλον έξ lιφαντι
κfjς άρτίου, 1 ί!λην fκείνην συλλέγοντε;, !)ν έδημισύργησαν Μοϋσαι. καl- δ σοφΟς 
μεταλλευτi]ς καl έφευρέτης cΕρμής, καl Οσα χιτώνα τΟν πέπλον άποτελοϋσι 

πολυτελή καl Οντως βασιλικόν, ι'Jπό-θεσιν αUτψ διαγράφοντες, πράξεις μεγάλας 
iΊρωτκriς, κατορ{tώσεις είρηνικάς, ευνομίας πολιτικάς, πολέμων ένίοτε συμπλο
κάς, τΟ στίλβον τιΗέντες τών νοημάτων, &ις χρυσίον εϋροιζον, τιμαλφές, τΟ 
τfjς λέξεως &ν-θος, κατU πολύχρουν Η&ον χαρίεσσαν εύαν-θfj, τd:ς τών περιόδων 
άποτορνεύσεις, τd:ς τώv κύκλων άπογυρώσεις, 2 τΟ τfjς φράσεως στρογγύλον, 
τΟ κα{tαρΟν τfjς συνι~1lκης καl ευκρινές, Οσα καl μαρyάρους καταλεύκους καi 
διαυγείς, είΗ' οϋτω προσφέρουσι τούτους δώρον τiρ βασιλεί, τΟ κάλλιστον ών 
εχουσι πriντων καl βασιλείφ περιωπfι πρεπωδέστατον, καl lιπερ έκείνον πάντως 
τΟν πέπλον, δν έπέτειο'\' ηύτοιJργουν Αίνειάδαι τΟ πρίν, χρεων γdρ πιστεύειν • 
τοίς συγγραφεϋσι καΙ.. μάλλον οίς πρΟς τΟ (:ϊρχειν ί'πηκόων ίΙπαγορεύουσιν 
εϋνοιαν, καl είς έσι1fίτας τοίς πάλαι μετεσκεύαζον αύτοκράτορσιν, Εν ψ καl 
πάντα φασlν ί1ψαντικαίς με-8όδοις ίστουργείτο, άπερ έκείνοις χρόνον έκαστον 
κεκατόρ{]ωτο, πδλεις αί μεν &νιστάμεναι, ϋ.λλαι χ.αταβαλλό_μεναι· καl βασιλεUς 
έκεί προσtάττων &.μφότερα στρατεύματα νικώντα, τU τών ύπεΥαντί.ων 1)ττώμενα 
καl τι\ν βασιλέα είχεν δ πέπλος ταινίαν φοροϋντα νικtjτικώς καl μεrα πολλης 
δορυφορίας πομπεύοντα· εκειτο λέων ι1·i}ρ α{Ίτοi! που πληγείς, η Clρκτος φωλάς, 
Ύ) πάρδαλις δεσμώτις, καl τiρ βασιλεί τα τής dγιστείας Εκείνης &.νέκειτο· άνέφκτο 
δικασnlριον, Εκεκρότηrο δίκη, καl τfιν κρίσιν έκεί τοϋ βασιλέως έ{}·αύμαζεν 1] 
γραφή. Εί οfιν ταϋτα καλά, καl κόσμον έδόκει το ίς βασιλεύουσι, τοσοίίτον τΟ. 
πρότερα κρεί.τrονα I δσον καΙ.. τα της ταχU παραρρε<)1Jσης ϋλης' δ ές πολU 
διαμένων λόγος ύπερφερέστερον. 'Γοίς μεν συν πάλαι s βασιλεϊίσι καl αίtrοκρά-

1 'Άνω τi]ς καταλήξεως οιι, μ ο υ. 

'Άνω τi]ς προ6έσεως άπο, π ε ρ ι. 
'Εν tfι cf!% κ (1 ι μ ε [ έ π ε ι τ α. 

' 
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τορσι ταϋrα 1\ Εκείνα οί τάη• ύπηκόων εUνους προσfjγον, κράτιστε βασιλεϋ· 
Σοl δέ, 6) καl την ίtπερφυη γνώσιν άσύναπτε, καl η)ν καλλίστην γνώμην 

ασύγκριτε, κα.l άριστουργ~: aπαράμιλλε, καl μεγαλουργf: &.παράβλ:ητε, & βασι
λέων άγλά"ίσμα, &.ρετών Uγαλμα, Θεού τψ χ.όσμ(J) μέγιστον φιλοτίμημα, Σοl 

δΕ τίς προσενέγκη τών τόσων f,πΕρ 1]μών άγώνων, των κω1εκάστην μόχθων, 

της συνεχοϋς φροντίδας, της κα-8-ημέραν έπισυστάσεως, τfjς μερίμνης ηίlν 

πό_}~εων άπασών, άξίαν προσαγωγ1]ν, δώρον ιl.νάλογον, χάριν Ί.σό_σταθμον; 

Ποίί τις κατr'ι Λυσίαν εUστομος, καfi' Ήρόδοτον εUφραδής, κατ' ~Ισοκράτην 

γλυκύς, κατΟ: τΟν Θουκυδίδη ν δεινός; ποϋ Ξενοφώντος Φδε ΣειQΊϊνες, Θηβαίαι 
λύραι, Πολέμωνος ροlζοι; ποίi ρήτωρ ~ΑντιφWν ό Ραμνούσιος, ό τιίη' άρι

στειών Άλεξάνδρου περιηγηη1ς καl τών Εκστρατειών αUτοϋ περισδευη]ς, Οπως 

αν τ&ς περιφανείς Σου διηγ{jσαιΥτΟ πράξεις, μέγιστε βασιλεϋ, καl τα ύπερφυα: 

Σου ι<Jεία πλεονεκηjμαrα; τοιούτους καl γU.ρ Επρεπεν, αUτοκράτορ κατU πάντα 
τρισευτυχές, τοUς σσUς ε1.ναι καl νϋν ύμνητάς τΝαύτας έχρfjν παρείναι γλcόττας, 

'ίν~ δπι:ρ οί μΕν παλαιοl νεκρι't τοίς πράγμασι.ν Εθεντο καl λόγοις, τοίίτο μόνον, 

λόγοις ψιλοίς καl άνεγγιJοις προέβαλον, σtJ' δ' F-μ·ψυχα ταϋτα και κινούμενα 

&εοπρεπώς τοίς fρyοις άπέδειξας, λαμπρώς άγορεύειν αiiται καi διαρρ1'jδην 

δύναιντο ξύμπασαι· Επεl δ~ δ χρόνος εtς η\ν οί.κείαν Εσχε τούτους &.κμi1ν καl 

δείξαι τοισιJτους τοίς με-θιJστερον άπηνf1νατο, ίlνάσχοι, πρQως γλι:Οτταν, J) βασι-
λεϋ, -t)ν οίJτε φιλοσοφία Ετό_νωσ~ν, ούδ~ αf• ρητορεία έστό_μωσε, τρόπος δ' είlνοι,ς 

Εκίνησε καl τολμfjσαι πάντη τοίς ύπΕρ δύναμιν I κατηνάγκασε· δέξαι λόγον φ. 136β 

εUμενώς, δΙ' ώς πέπλον, εl καl μ1l δαιδάλεόν τί.να καl παμποίκιλον καΙ.. πολλην 

έν f.αυτι'ρ κατηγοραUντα τiιν τέχνην, τft) σι{:} περιόπτφ κράτει προσφέρομεν 

χρεctlν γUρ τόν εν τοίς λοιποίς μετριόφρονα, καl Ύjμίν προφ3riνειν συγγνώ-

μονα, οίς μέγα πρόκειται τΟ Εγχείρημα· καl γUρ σφόδρα τών χαλεπών, ευφημίαν 

dρετfΙ βασιλέως άνrεξετάσαι· εί. γU.ρ ύπΕ:ρ τι'> πάν ό Θεό_ς, βασιλεVς δ' εlκWν 

Θεοϊi καl οΙον τύπος πρΟς Uρχέτυπον, UπΕ:ρ λδγον πάντως τούτφ κr.ι;l τΟ Εγκώμιον. 

Τοίνυν d:ρκτέον έκείι~εν, Ο&εν αν δ λόγος διω1ετισflείη καλώς. Οί πρΟς 

πόνους ΕγκωμίωΥ έσχολακό_τες τριτηlν τινα τούτοις μέι1οδον, &.πΟ της τιtlν 

παλαιών Εγνώρισαν καταλήψεως έκ ταύτη; αi'n• διιόντες καl οUκ εξ οίχείων 

λογισμίδν, Εντέχνως άνύουσι. τΟ καηl σκοπόν. Ζητοϋσι γUρ πρώτα μΕ.ν γένος 

Επl τψ γένει γέννησιν· σ{Jμβολα, t(X μΕν πρΟ της γεννήσεως, τα δ~ έν αlιτfι, 

καl μετ~ α{'tnlν έτερα· άνατροφi}V fφεξrjς σl1ν αιJtfJ Επιτηδεύματα, καl πρΟς 

τούτοις πράξεις, καl U.λλο παν δπέρ τινι, η φύσις έπέδειξεν, η μά3ησις κατώρ

-θωσεν, η Ciνωι~εν f] πρόνοια Φκονόμησε· χωροiiσι καΙ.. γιΧρ έπl τΟν έκτΟς 

ίiν{Jρωπον- περισκοποϋσι σώματος ευφυίαν, μερών δρμονίαν, μελών συμμε

τρίαν· τiις τών δφρύων φιλοτιμοίίνται περιγραφάς περιεργάζονται κάλλος 

όφΩαλμών' ·ερευ{}ος παρειίiη·· Ciν3-ος χρωτό;· χειρών δεξιότητα· ποδών &κύημα· 

εtσδύνουσι και τΟν ΕντΟς καl νοούμενον· περιαρθροϋσι κ<!.κείνον· τοitς διττοVς 

κύκλους τών &.ρετίδν {JπΟ λαμπρίρ 1)λίφ τψ λόγφ περιοδεύουσι· κcfν τούrοις 
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στηρίζουσι λεπτολογοϋντες, πόσαι περίεισι τούτcρ ψuχικαl καl τίνες ·&πορρ&γες 
τού νοϋ· πόσαι τής τετρακτύος, καl τίνες πάλιν Εκ τούτων καl έν αύταίς, τΟ 

μεγαλοπρεπές φημι, τΟ εύεργετικόν, τΟ φιλότιμοv· την περi Εκαστα fμπειρίαν 

τε κα'ι δεινότητα, την έπιείκειαν, την &.γχίνοιαν, ηΊν δρ{Μτητα, την σύνεση•, 

καl τUς CJ.λλας δσας ό έκ Σταγείρας &παρι-&μείν οlδε σοφός, καl μεΗ~ τοίiτον 

Ετεροι περi τΟ ήδικΟν τfjς φιλοσοφίας σχηλάσαντες. Έχρ1ϊν οUν κ&μέ, ι'tεσπέ
σιε βασιλείι, νόμφ τούτφ στοιχοϋντα, προγόνους άπαριδμfjσαι τοίι {}είου 

Κράτους Σου, καl πάντες αν ι.Χπαντες μεγαλουργοl αύrοκράτορες μετα σΚήπτρω\• 

καl περιφανών τροπαίων ·δπήντησαν· σUν τούτοις τοUς μετα τΟ πρώτον α'ίτιον, 

αlτίους σοι τfjς είς τΟ φώς τόδε προόδου, τΟ μέγα λέγω τών Ρωμαίων; Οφελος, 

τΟν γενναιότατον στρατηγόν, τΟν δεξιώτατον βουληφόρον, τΟν εν πολέμοις 

εμπύριον, τΟν έν μάχαις πρηστήριον· τΟν σΟν πατέρα, τΟν περιφανfj κά.l μέγαν 

~Ανδρόνικον· nlν σην αΜ}ις μητέρα, τΟν τοϋ -θήλεος κόσμον, τΟ τfjς φύσεως 

Ciγαλμα, τΟ τώV ή-θ·ών σεμνολόγημα, τΟ τών χαρίτων σκ1Ίνωμα, τΟ πάσης άρε

της Ενδιαίτημα, τήν, δ πρΟς τοUς Cίνδρας ό σΟς γενέτης τψ τfiς άρετfjς ύπερ
βάλλοντι, τοϋτο πρός τας γυναίκας πάσας, αUηΊν την &ρίστην συζυγίαν, την 

προσφυd Ενωσιν, ών Ζφυς ΣU βασιλεϋ έξ &γα-8ών άγα&ός, ϊνα μοι εύκαίρως 

ό τοϋ Άρίστωνος τΟ οίκεϊον συγκροτήσυ ρητόν, εκ γενναίων κατ~ άρετην 

γεΥναιόταtος, εκ κοσμίων κοσμιώτατος, 11, τό γε &.λη{fέσtερον είπείν, ύπερ

κόσμιος, ώς εκ τοϋ καρποϋ μάλλον τΟ δένδρον τιμ<iσ&αι κq.κ τοϋ ποταμοϋ 

την πηγαίαν &αυμάζεσ&αι· τοίς Cϊλλοις γ(φ &πασι τών πρωτείων τυχόντες, 

την δευτέραν οίς παραβάλλονταί Σοι μοίραν είλήχασι μακαριστην ταύτην 

Ίitτη&έντες fιτταν, καl11ν αν είiξαιντο πάντες παft-είν τεκόντων δσοι πρΟς τοUς 

παίδας φιλοστοργότεροι. "Έδει σUν τούτοις τΏ περl τόνδε τ(ηι βίον τρισολβί~ 

προόδφ Σου, λαμπρυν&ηναι την μετiι ι1-εοπρεπίων ξένην άναγορεϋσαι σύλ

ληψιν, την μετα -θ·εοπέμπτων συμβόλων κύησιν, την λοιπην τής βασιλείου 

&ρχfjς σιωπωμένην προκήρυξιν, ούκ έξ δvειράτων κα'ι δραγμάτων 11 άστρικών 
φασμάτων κατ<l τον 'Ιακwβ 'Ιωσήφ, ουδ' 8ξ &μπέλQυ Ίjδη μεν φυείς, μάλλον 

δε δοξάσαι φυfjναι καi πάσαν τiιν Άσίαν κατακαλύψαι. Άστυάγης Μανδάνης 

καl Κ:Uρος τούτοις έναβρυνόντων, καl τα τοια:Uτα συνηγορούντων ή τοϋ eΗρο

δότου ΚλειΟJ καl ή τοϋ Ξενοφώντος σειρήν- άλλ~ Εξ δμφών άρρήτων καl 

προρρήσεων &αυμασίων, α<L καl κρείττον dνέκραζον, μείζω 11 κατ~ άν-θρώπου 
φύσιν και βασιλεuς μέγας τον τεχ&ησόμενσν &νωιJεν δημιουργούμενον προς 

τήνδε τ1)ν παροϋσαν &ρχήν· &.κόλου-8-ον fιν είπείν καl οϊαν εκ πρώτης τριχΟς 

έδείκvυς, κράτιστε αύrοκράτορ, μεγαλοπρέπειαν, καl ώς τΟν χρόνον είς παίδας 

τελών, τ<{) τfjς συνέσεως δξυτέρφ, τοίς πρεσβυτέροις άν&ημιλλώ· I τΟ τοϋ φ. 137α 

!jι'tους βάσιμον· τiιν μη κυμαινομένην νεότητα· τi}ν 8λευ&έραν καi φιλόδωρον 

γνώμην, 11 την ύστέραν χερείαν προδιετύπου· καl.Οτι τΟ &έλειν προέβαινε, κ~ν 
σU μετ~ ϊχνια ι τούτου καl τΟ ηϊς δυνάμεως εβαινε- καl ώς τΟ σώμα μεν έκόσμεις 

~ Ό κ&δ. μετίχνια. 
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γυμναστικΌ, Υνα τοίς εκου?ίοις_ πόcνοις _έμπαρ~σκεύως Εχ~ς <~ρΟς το~ς περ~ 
ποοαίρεση•, της δε ψυχfίς αρετων απασων μελετη διηνεκει, οτι τε φυσει και 
νόμω σαυτ011 ύποτι&είς, τψ τρlς καl τετράκις μακαριστψ βασιλεί, τψ χαριτω
νύ (~ δεσπότη, τQ> τρισευκλεεί αUτοκράτορι, τψ κατα γένος Σοι -&είφ, δουλο~ 
πρ~~ώς ώς; οlιδέ τις (iλλος ύπ1Ίκουες· δς οΙος έκείνος βάπτειν είς νοUν καί τινων 
έκ συμβόλων ίσχνών έξωτερικών, δλον τΟν έντΟς άναλέξασθ-αι Ciν'θρωπον, καl 

πατρΌς εϋστοργότερον σφόδρα Σε ύπερφιλών ήν, οία .. διάδοχ~ν τ~~ ~ϋτω 
πολλής άρετης καl Εκμαγείον τών καλλίστων Εκείνου τροπων, ως δ εγι:ρμω 

Υ.αl τής άρχfjς. ~Ενrεϋ'θεν παιδείας μεταλαμβάνων 1 ή ς ούδέ τι να δ.λλον είJροι 
1 

(f.ν τις άμείνω, τΟ: μεν έκ φύσεως έπηύξεις &.γα&ά, τα δ~ fξω&εν κρείττω tαίς 
έπιuελείως προσελάμβανες καl α μεν είχες πρΟς Ciκρον, μελέτη συχνίϊ κατεί~ 
χες.' ό)V δ' σδκ εΊ,χες την έπιστ1lμην 1 τψ βασιλεί κα'ι {}εί.cρ προσείχες, τών μΕν 
Σών βουλευμά-cων φέρων εκείνον διαιη1ηlν~ τών δ" Εκείνου &ελημάτων, 

σεαυτΟν πάλιν έκτελεστήν, ούδενΟς μΕν δεόμενος, Ciλλοις δ~ ών περιην Σοι 
χαριζόμενος Ciρχων μΕν αλλων, τfl δ' έξουσίQ: βιαίως 1lκιστα χρώμενος, περΊ 
δε τοϋ αϋτοκράτορος καl ι~είου μόνον άρχόμενος, ϊνα κα'ι μοναρχών μά'3υς 
έξ tJ.λλου πείρ~ μα1Jων πρότερον, α διοtκΊlσειν 2 fμελλες ϋστερον· εχρfjν γάρ Σε, 

κατΟ: τοUς δεινοUς της κυβερνητικης, μετδ. την κώπην κα'ι ηΊv πολλi]ν τυψθ·εί
σαν -&άλασσαν, τiϊ πρύμνη προσεδρεϊ:ίσαι καl έπl τών οίάκων και~ίσαι καl 
οϋτως δλην εμπιστευ-θηναι τi]v ναίΊν· κα{t" είρμΟν f:δει λεχι~fίναι καl τας άνα. 

φ'3·είσας πολλάκις τψ φι1-όνφ καμίνους τών πειρασμών, καl ώς μέσον ληφδεlς 
του πυρός, κρείττων €φάνης φλογΟς κατα πεντάρβην λΗtον τ&ς έμπυ@ίους 

σβέσας βολάς, 11 μάλλον έχωνεύ{}ης καl έκα&αρίσ-θης επταπλασίως τφ επταδικψ 
τών Ί<tείων χαρισμάτων δσα καl πυρΟς dν{}·ρακας ψωμισ&εlς κατα τΟν 8·είον 
εκείνον προφ1lτην καl δοκίμιον τοίς έν γfi ξύμπασιν άνεφάνης κατΟ: τΟ ψαλμφ· 
δούμενον έκείνο πεπυρωμένον άργιJριον- πρΟς τούτοις συμπεριλαβείν καl η)ν 

έκ τ-fjς ένδαπΊϊς πρΟς την &λλοδαπ1lν, t1Ίν tών Σκυ·Ηο- Περσών λέγω χώραν, 
άποφυγΊlν, [~να κr].ν τούτφ μι.μfi τΟν βασιλέα~ Εκείνον καl {}εηγόρον Δαυίδ, 
περl τ~ Άγχοϋς φεύγοντα καl ηj Σικέλq. 3 προσκα-θ·1lμενον, τας Εκεί περιφα

νείς άριστείας Σου, τι.iς Ίlρω·ίκας πράξεις καl Όντως d:ρ{ίκάς, δι' Ciς δη καl πάν 

δσον εκκριτον καl νουνεχόνtως ζών εν Ίiπείρψ κα'ι ν1Ίσοις tαίς και'}·" ήμ&ς, 
τας γνώμας εκίνουν πρΟς Σέ, χαl συν Σοl τι$ λόγφ της εϋνοίας έτάττοντο, 
καl λανΗ-ανούσαις εUχαίς τΟ στέφος Σοι συνεσκεύαζον· Οσα δf. καl ΔελφικοUς 

τρίποδας, η δρύ; Δωδωναίας η Κασταλίας πηγην μαντικήν, η τα έαυτών 

μετασκευάζονtες στόματα, την βασιλείαν Σοι προεφοίβαζον, καl Οτι πρΟ τής 
χλαμύδας .εβασίλευες καΊ αυτοκράτωρ flς ώς τοίi άλογίστου μέρους, της ψυχης, 

αί,τοκράτωρ, καl nlν άρχ1lν ε'ί.χες τfι πνευμάτων προαιρέσει καl πρΟ τοϋ δια-

'Ό'κιtlδ. ε·ϋρη. 

~ <Ο κ&δ. δ ι η κ !1 σ ε ι ν. 
3 .Σεκελάκ(;) έν τft Α' Βασιλειών. 
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δήμαtος καl του §ρυ/1ροβαροϋς ύποδήματος, καl τοϋ λοιποϋ §πισήμου βασι, 

λικοϋ σχήματος. Ταϋτα πάντα, φιλοχριστότατε βασιλεU, μέγα καl τρανώς 

επρεπεν έκβσf]σαι, καl είς πλάτος προi}ε'ίναι καl κατα λεπτΟν διηγήσασ6αι, 

καl μακρόν τούτοις έγκαλλωπίσασl1αι, καl μη σϋτω ρq.δίως παραδραμείν, οίς 

§ξην μεγάλα εlπείν, καl βραχυλογίςι στενοχωρησαι τa δέλτων δλων δεόμενα 

προς περίληψιν· οϋ τijς §μfjς δε τούτο δυνάμεως, &λλa τών την γνώσιν !σχυ

ρών, καl περl τΟ λέγειν σφόδρα κομψών, οίς κατα χειμάρρους οί τfjς ρητο

ρείας μορμύρουσι ποταμοί, καl φάκελλοι λόγων χειροπλη{}ε'ίς μακρών ~τερ 

πόνων, έκ roU παραυτα σχεδιάζοντες έπείπερ οUδ~ ό Σάγγης ραδίως άπασι 

περατός, οUδ" 1i τοϋ "Άτλανrος κορυφη τψ βουλομένφ βαηl, οϋδ" άκίνδυνος 
ό περl τcΧς Σύρτεις ύπέστρωται πλοϋς έyOJ δ'" άγαπ<:ρην άν, εί καl δλιγώτατα 
καl δσα περιλαβείν /!χω τών της Σης !Jεοστεφοϋς βασιλείας, διηγησαί-

J μην καl έν καλψ λιμένι καitορμισαίμην τΟ τοϋ λόγου μuι σκάφος εύγάληνον. φ. 

Τοιγαρούν πρΟς τΟν οίκείον σκοπΟν Ο λόγος ίκέτω, καl άποδυσάσftω 

τα σκάμματα. 

"Ήδη μΕν ofiv ταίς τfjς ψυχfjς έκάστου έν άκμαζούσαις εύχαίς τΟ itείον 

έπένευσε, κ~ντεU{}·εν τΟ προσδοκώμενον έπεφiΜκει καl παρέστη τΟ έλπιζόμε

νον, κα'ι Σύ, αVτάναξ {}εοειδέστατε, τΟν τής βασι/ιείας ύπερκύψας όρίζοντα, 

περl τΟ μέσον τοϋ παντός εστης μυρίας φωτοβόλους &κτίΎας, άρρfιτους &πο

πάλλων μαρμαρυγάς, άλουργίδαj στέμμα καl πέπλον φορών περιπόρφυρον, 

Cί-&λων τών πρlν άμίσitων άντίδοσιν, καμάτων μακρών καl πόνων έκείνων 

τών νύκτωρ καL με-&~ ή μέραν άντάμειψιv- ω λευκfjς έκείνης ή μέρας ω χαιρών 

εϋδαιμόvων· ω γλυκείας &κοfjς, t]ν ΕΚ τfjς εω φέρουσα φήμη, την ο!κουμένην 

άπασαν ηίίφρανεν. ΈντεU{}εν, Ο φασιν, dπΟ γραμμής τd καλά· εσχε καl γdρ 

ή βασιλικη γνώμη σύνδρομον δεξιάν· εVρεν ή βούλησις &νάλογον την !σχύν· 

καl &φε!Jεlς εlς &έρα ό μεγαλοπτέρυξ προφητικος &ετος i!λυσεν δξu το πτερόν· 

έπετάξω, itεσπέσιε βασιλεU, καl νεφέλαι παραυτίκα συνήχίtησαν, δλον χρυσΟν 

τΟν πάλαι 8αλαμευόμενον ύετίζουσαι, ού κατα τιΧς ξανl'tάς, Uς ή Θηβαία χρω

ματίζει λύρα τοίς ο!κείοις μέλεσι το τών Ροδίων παλαιον σεμνολόγημα· μϋiiος 

γαρ έκείναι καL ~Ολυμπιονίκη τινι ποιητοϋ διάκενον φιλοτίμημα. Είπας και 

gυγκεχωσμέναι πρότερο'" χρυσίτιδες φλέβες &νεστομώ!Jησαν· πολλοl Πακτωλοl 

εύεργεσιών τών Πακτωλείων πύργων Εξεχύ&ησαν- Οξέως δε πάντα περισκο

πησας δσα καl σκοπό\', δν f{}ετο Κύριος τ<$ νέφ καl καft' ήμιiς "Ισραήλ, η 

καl ώς λίi1ος dδάμας, λεκτέον γUρ έπικαίρως ένitαδl τα προφητικά, τΟ διεστως 

συνηξας μεγαλοφυώς, το iιποσκάζον εστήριξας προσφυώς, το εστΟ:ις ήδραίωσας 

&ρραγώς, to πεπονηκος tάσω, το ύγιαίνον ώς μη λυμαv/1είη προεφυλάξω, η 
μάλλον ίνα λιπων 1 τα πολλα τΟ πάν ώς έν τύπφ είπείν περιλήψομαι, την 

βασίλειον όλκάδα κατa πρύμναν βαπτιζομένην καl ΕΚ πρώρας επικλυζομένην, 

ιΌ κώδ. λιπΟΟν 
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- , , ς· ήκολού{]ουν έντείΗ7εv 
' Σ' χα\ ΙJεοπρόβλητος κυβερνητης εσωσα . ' , ' 

ώr δεξιος υ · , δ • δφει/ ημάτων &ποκοπαι· αδικηματων 
, ρίίJν· &παλλαγαι υσχερων, '" 1 ~ _, {} 

λύσεις συμφο ' , ων καl εύεργετημάτων ύπερβο ,αι· προ μη ειαι 
άποβολαί· μεταβολ;ι δυδστυ~ημ~τ Ορφανών &ντιλΊlψεις κυβερVΊlσεις χρονίων 

' προσrασιαι εομενω'' ) - ~' δ~ ού 
πενητων, , λ, ,. ; ι (j) λα πλείστα παρiϊν των χα ,ων· α 

- ~ δεσμωτηριω υσει~, κα ι " ' 
συμ::pορων- εν ., , Ρω αίοι τα'ίc:: έλπίσι τό μέλλον σύμφωνον εκομι-
πα:ρfίσαν, ήλπίζοντο. Ου τω ~ - ' ~, πόπειραν Ελαβον· οϋτω ΣU βασιλεϋ, "' -ι ι ν άμείνω πάσης ευχης την α , . 
σαντο, η μα " ιΟ , -') ~' ω'θ·εν πρΟc.; ή μίiς κατέβης {}εοπεμπτον 
., , " ιαit1Ί καl δωρη μα τε .ειον αν . , , 
οσα δοσις α) , - , - '"ξω!Jεν λειμωνιάr δρεψωμαι τι προσ-

, " - < ω τούτω ρητω και της ε , ' ') δ 
και ι.να τφ ιερ • , . ' 1 ' - γεωμέτρη Θεοδωρφ πα ,αι ,, , οιμι δ περι φι ,.οσοφιας τω . , 
φυώς, Εκείνο αν ει.π - ' "νω-8-·εν καΙ όν έν τώ. κόσμω ο1~τ~ άφίκετο, οίίτ" άφι
τοϋ "Αρίστωνος, τοιουτσν α λ'- , ·• 'βεια~ κράτιστος η τοϋ {}ειο-

, Τ' ~ ώ ΣU βασι ευ, την ευσεJ ' _, 
ξεται πωπστε. ις γαρ, ς ' - δ , εκγονος· τίς οϋτω φρονησιν 

' - - έστ'ιν ε'ίδους και της tf{αιοσυνης ' ' - δ' 
τερου της ψυχης , , , φόβου καl Ι}ράσος &πεδειξε, τη ε 

' ' τ1Ίν ανδρειαν μεσοτητα 'λ 
ηκριβωσα_το,Θ~αιδ " ' 'ν γεωμετρικΊ)ν άναλογίαν νενίκηκε; τίς τών π~ ~ι; 
στά-θ·μυ της ... ε μι ος, και τη , c εύ οι κάλαμος πρΟς δε την 
&λλ' οϋ λάξευτρον, οi!μενβο~ν κολα~ει~; 1 :γγρ~αφ~1 τςη': άλΊ]IJειαν, την τoii i]Ι1ους 
, _ , Σ , ρηστόττιτα απτει και κwι • .. _Q_ , 

ενουσαν οι χ , , τΟ άκάματον· την των υ-ειων , - 0 ύπερφυές το συ\'tονο'\', , _ 
άρμονιαν- τοιουτο τ ~ ' 'λ Ψ . . , τη-ς γνώμηc; έπιεικές το του , - "νltρωπηιωγ κατα η ιν το -
σσφίαν, την των ~ Ι , νΟν ύψου βαίνον- τΟ ύψηλΟν Ογκον Εκφεϋγον· 
φρονΊlματος &κριβες' το ταπει , ~ - 'ω μεγα/οπρεπές τίς οϋτω τΟν 
τΟ εν τ(ρ μεγαλοπρεπεί μέτρων, και εν τφ μ;τρι. , ' , 'ν δτε δέοι τΟ 

δ ~ τα τfιν σιωπην και σιωπην τη ' ' 
λόγον τόν μη παρευ οκιμ~υν ' • , ' ον οUκ Ciνευftεν φοβερώτατον· 

' .. I όγr•) παρεχουσαν . το απροσιτ ' , 
συγκεχωρηκος τφ '" '-t , ' , ν- τη' ν έξ άντιφ&όγγων τοιου-

- δ ~ ' ιον μειλιχιοτητι συγκρατο 
τΟ λεοντω ες επισκυν ' · , , & ', - δ 'χα φρονεόντων 

~~ Ο\ θ- ~ων μελών άρμονιαν, ;ι,αι φι οιγων ι 
των ειποι τις αν ' αυμασι , τ , _, ., σα tώσα καl πνευμα-

., , ·~ φόρΊΊσιν ε~ ων φαινεται τις ο . 
πολυμιγ-fj ενωσιν χαι ζυμ ! • , Τ' < Σ' ' αβη"'ναι ϊππον 

_, ' • ν () ανον -&εοκροτητον. ις ως υ αν 
τοκίνητος μουσικη, κα~ οι~ ργ δ ~ , ~πίσκοπα τοξεύειν ύπΕρ 1\1ηριόl'ην 
ύπΕρ Ciλλους πάντας ευαλωτατος, ε. ιοτη:ι, ε- αν παρέχει ν δεξι&ν έτ-οιμότατος 
καl Πάνδαρσν, πρΟς δΕ δόρατ~ α~εσιν ,αρκου'σ, ., ~ης cΟμηρικΎjς δέλτου, 
e ' 'ν 'Αχιλ/έα εκείνον τον Αμελιαν, το\ ηρωα β ) -
υπερ το ι. ' '!<δ " ' π οσφέρων ούχ ώς οι πάλαι ασι ,εις 
-&αϋμα τΟ περιλάλητον, το ει ος αει ρ , I "' e πUρ φίέγον φ. 138α 

' - ' e ς πέ/ εκυν κοπτοντα, η ως ' ' 
ιιεr<Χ λαίλαπος και νεφων και ω , ι e ' ν στιλπνόν ώς λί-&ον 
~α Γραφικά, &λλ' ,;,ς δρόσον Άερμων, ως ~αργ~ριτη , , ' έξ Έδε•ι 

' " , ' , ~Α τλαντικον πελαγος και τους ι-
χλοαζοντα Ινδικον τινα ~ατα το, , 'νος πνέουσα ω των -ι1-ελκτηρίω'' 

, ρομένους Γλωττα, και πυρος με ' , eE 
ποταμους φε . 3 - , ' ην έπρέσβευσαν Δημοσ!Jενεις, ρμο-
ταύτης ψδών, τfjς ξένης πειι ο;ς, ου μιη~' I- τα νϋν μΕν πάντα καl λιγέως 
γένεις, Μινουκιανο'ι κα'ι Κι.κερ,ωνε~· ω γ ,ω: ' ' ~ο ηρικο-Uς έκείνους 
λέγουσα, γijν δΕ νιφάδεσσιν εοικοτα χειμεριησι., τους μ 

ιΌ κώδ. Κικαίρωνες. 
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~ημηγόρ,ους νϋν με~ μ~μουμένη, ο!ς δ' εν έκατέροις ευδοκιμεί αμφοτέρους 
υπερελαυνουσα· ποτε μεν μειλίχιον ψ&εγγομένη και γαληνόν οίον ούκ fίσε 
Σαπφώ, οVδ' Όρφέως λύρα και τοϋ Θαμύριδος, ποτε δε β~ι&u και ον;ως 
'ί]ρω·ίκόν. Τίς οUτως εύρείν εί:\πορον νοημάτων στιβαρότητα καl πuκνόη]τα ώ,.. 

' ' - , - " ":> και τον νουν παντων των εν τοίς &νακτόροις Vπογραμιιατέων καi ταύτα παι~ 
δ~ίαν τώv πλειόνων Εχόντων τε καΙ. τριβ1Ίν, άδρανέστα~ον &π~λέγξαι καΙ. προς 

' ' ') ' ' την το~των κατα .ηψιv απορωτατον; Τίς ε!πείν εUκολον ώς τfi τών ρημάτων 
~α&αροτητι καταβροντfjσαι πάντων τcΧς άκΟ<Ις καΙ. πρΟς Uμφω δέ; τίς lκανΟς 
ω ')' c, '"' , " ~~ ς και ιεγειν εrεροις και αμα τα ωτα αλλοις ύπέχειν τού &κροάσ&αι ύποχει~ 
μένην δf: fννοιαν γραφικήν, καΙ. Οσα μάργαρον 9.στράκφ τfjς &σαφ~ίας ύπο
κα{}η,μέν;ν; τίς οϋ_τως &ναπrύξαι πολύς, έρμηνεύσαι l]διίς; τίνι κέχυται τα τfjς 
καρδ:ας ως ,Σολομωντ~ καl σελαγίζει τιΙ τfjς φρονΊlσεως; τίς οϋτω καλώς Lδείν, 
καλλιων χρησασ&αι, την φύσιν πραi'iς, τΟν τρόπον εύ&ύς, την ψυχ1]ν προσ>]νη'ς 
" ~ , "ξ' ' ' ε~ς ευποιιαν ους, εις τιμωρίαν βραδύς, καΙ. τοίς &σύγγνωστα Επταικόσι λόγω 
:ο~ ,ct~μΟν ύποτάτrων, καΙ. ύπήκοον αύτψ παρέχων καΙ. ύποχείριον, την δργη~ 
επι :ας φυσικc!ς ευvας &ναπαύων, πενί<t ελεοv νέμων, φftόvov δ~ ού πλούrω 
παρεχωv, βασιλέα {}έλωv κεκλfjσ&αι τψ ύπερβάλλονrι τών άρετών η τώ τfj~ 
ψυχfjς βελτίονι, καi κόσμον -δοϊiναι τίί βασιλείq. μάλλον Εκ καλοκα&αγί~c, ;•

1 ~ " ' ~ ' _(} . 
παρ εκ:ινης _ενεγκασuαι, δπως άν εLς ΣΕ αύrΟv &παντες δσα καi εl.ς πρωτό-
rυπον αφορωνrες συγγράφειεν είς &ρετfιν έαυτούς ; τίς ώς ΣU τών πάλαι 
φιλο~·εώτα:ε αύτοκράτορ, την νίκην ού i1αρρών πλή-&ει στρατιωτών η άρμα~ 
σ~ν, η δορατων κράτει και άσπίδων ίσχύει, άλλα rψ τfjς εϋσεβείας συνειδότι 
τα ,βελτ~ω π_?οσ~οκ~~~ ευ :ίδcΟς ώς τοϊirο ευσέβεια τψ άν&ρωπίνφ βίφ, δ 
τροπ~ς εν νη'ι και οικιq: &εμελιον ; τίνος οϋτως ή μορφη ήλιώσα, καi εLς κάλ
~~ος α~ε~ξε~μενη ~~i π~~-υ κατηγορούσα Εν έαυτfi τΟ τi}ς φύσεως φιλοτίμημα, 
η~· και :δ~ν .τις ειποι αν προσφυώς τΟ ΓραφικΟν Εκείνο ρητόν, LδoU άνf)ρ έξ 
ουρανου· ορασις αUrοίι, ώς δρασις χρυσοϋ· πρόσωπον δπερ εLς &κριβij κύκλον 
περιη-1:εν c φ' ' c c , , 

"' η υσις, και ως υπο περιγραν γυρουμένην &πετόρνευσεν ϊμερον 
στάζον καΙ. γάνος άρρητον Εφελκόμενον· δφfJ·αλμοl στίλβονrες μετι:'t ~ού ίλα
ρ~ϋ, π~ριστερι:Χς Ονομάσει τάχα τούτους {I ~σματίζουσα, &κέραια βλέποντας σUν 
τφ σωφ~ονι·, κρηπlς ώς πύργος Δαυlδ Φκοδομημένος :Ίν Η·α •.. νΗt χείρες 
~αυ:τικαι προς παράταξιν δεοδ(δακτοι; 11 χρυσαί τορευrαl. τΟ τοίί Σολομώντος 
ειπε~v- χα:ρω γ~ρ τ~ίς τ~ύ βασι}:έως τοίίδε ρητοίς Επl βασιλεί χρώμενος 
μεγαλ~, ειρηνικφ και φρονησιν αυχώνrι την Σολομώντειον· στέρνον εύρύ, 
λεοντωδες γαση)ρ Εξάγτης ψόγου· δσφUς κρατερά, σ{J.ένος περικειμένη κα'ι τΟν 
ζωσ:ijρα πε,ριεσφιγμένη τ?ν σώφρο~α· μηροi τοϋ δυνατοϋ eξωσμένοι ρομφαίαν 
κατα ... βαρβαρ_ων στρεφομενην τοιουτφ κατάλληλοι σώματι, και ώς Επ~ εύτυχεί 
itαλαμφ ψυχης 1~ειοδεστάτης χρύσεοι κίονες, ο φησι Πίνδαρος. 'Αλλfι περι 
~~ν το~των &λ~ς άπορία γάρ μοι πρΟς την τοσαύrην εύπορίαν είσβάλλει, καΙ. 
τοσης υποκειμενη; ϋλης, πίίρ οUκ Εχω λαμπρΟν άνάψαι πυρσόν, ούδ~ έπιλη-
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πτέον ό ζωγράφος λόγος· δσον γcΧρ ίχαν"ώς είχεν, εΊ και μΊ) &κράτοις, Σε χρώ

μασιν ί•πεζωγράφησε βασιλεϋ· &πάρτι δΕ διίrω τψ λόγφ ηΊν περιφανη νίκην 

Εκείνην η)ν έ(ρον κλίμα καl δυσμικοUς J περιφ&άσασαν δρους καl δσον ΕΗνος φ. 138β 

βόσκει βορράς, llν Κύρισς CίνωΠεν &μα τίρ η)ν τf]; σης &ρχfjς καταβαλέσ{}αι 

κρηπίδα, καi. ταύrην σuγκατεβάλετο dπαρχfιν ιiyαfhlν, λαμ:τρ0ν προοίμιοΥJ 

πολλών τελεσφόρων d.γα{tών, καL συνεφcόνησεν Ciρδην rψ ~Εφραίμ, φησίν, ό 

εν προφ1lταις απόστολος, καΙ. &νέβη λύκος &μα τ(i) λέοντι μετα τοίΊ σοφοϋ 

CΙερεμίου εί.πείν oU καrα της ~ΙεροuσαλΊlμ μιάς πόλεως καl μικρΟν μέρος οUσης 
r~ς Ολης τών Παλαιστηνών διοι.κ1lσεως, καΙ. βραχU μέρος τρεφούσης τοϋ 

παλαιοii Ίσρωμ., &λλα κατα πάσης γης η τοίς 1 Ρωμαίων διοικείται {tεσμοίς. 

"1-Ισαν δ' oίJtOL οί ri]ς Πελοποννήσου κα'ι γης ~Αχαιών κα'ι Δωριέων, 

πάλαι κρατούντες τuραvνικώς, πάντες αrερ τών, οΤ η)ν διάλεκrον, την δΕ 

προαίρεσιν ο{,κ εUπρεπώς ρωμαγζουσι, τfjς τών ~Ιταλ&ν γενεάς, καl τούτων 

μάλλον, οίς τΟ μf:ν πλείστον παρατρώγεται τοϋ λόγου καΙ. Ες &ποσκοπην 

κσλοβοUται τ"ijς προφοράς, αί δΕ χασμψδούμεναι φιλοτιμούνται τών λέξεων, 

ϊν~ ύπέρογκον ε'ίη τούτοι.ς τΟ φ&έγμα καl 1l γλώττα τψ στόματι, δσα χαλκός 
Ίlχfl·κai κύμβαλον d.λαλriζει· εlιμ1Ίκεις, γιγαντιώντες, την δφρUν γ:υρσUντες, καl 

ί1πf:ρ πηχuν Εξαίροντες, Ciκροις Ονυξι. βαίνονrες, περιφρeνοϋντες την γfjν· ούκ 

Π.ν φαίης μij οί1κ Επτεριί.Jσ{}αι αύτούς Lσχυροl καi μεγαλογνcίJμονες, ο1Jμενουν 

και Θεοϊi βραχίονι δυναμούμενοι· παρφδητέον ydρ τΟ του Ά βδιοίi, γαύρων 

Εποχούμενοι 'ίππων, μειcδποις καl σrέρνοι; πολ1Jν προβαλλομένων χαλκόν, 

αlχμοφόροι, f}ώραξιν Ελατοϊ:ς, καl κράvεσιν εκ σιδήρου πεποιημένοις σκεπό~ 

μενοι, πάντες σιδήρεοι, ώσεi τα Χαλύβων Εκαρπούντο ξύμπανrα μέταλλα, 

Ciρτιοι πάσαν τ1)ν παρασκεuήν, οf.ον ταύτη συμπεφυκότες κατα τοUς Άκαρνά~ 

νας μύJους τΟ πρίν 1 ούκ Ciνδρες dλλ~ άνδριάντες σφυρήλατοι, φαινόμενοι 

πόρρωι1'εν· Ε'φης Π.ν μά:λλον τούτοις Εμπρέπειν tllν τών χαλκών dνδρών κλfiσιν, 

11 τψ παρ~ Ήροδότφ στρατψ, βροντιΟντες ταί:ς &πειλαίς, κεραυνοβολοϋντες 

τiρ πυρl τοίί d:καf}έκτου τούτων f}υμοU, καΙ. δσα λαίλαψ Εξαισία ~ χαλάζης 

νέφος τετρυγΟς καi δλέΗ-ριον πάντα κλονijσαι καl συνταράξω, γαύρως και 

άγέρωχα φρυαττόμΕΥοι. κ~κείνα τάχα ύποφωνοϊiγτες, α καl δια τΟν Καρυ

στίωνα τΟ πολύσπαστον Οργανον ό μηχανικΟς Εφληνάφει ~Αρχι~t1lδης Εκείνος 

ό Συρραχούσιο;, πα στώμεν καi κιν1Ίσομεν τ1)ν γην· την δέ γε Θετταλίας 

μητρόπολιν, 11 Θέρμη πρlν &νομάζετο, rψ Θετταλψ δf: νίκη συμπεσοUσα την 

κλησιν μετήμειψεν, αϋτοβοεl παραση)σασ&αι κα'ι ταύτην εlσδύναι κατα πρώ· 

την κίνησιν Ενηβρύνοντο, Χαλδαγκοίς ρόμβοις, γεωμαντικοίς μαγγανεύμασι 

καl άσrρολογικοίς d:ποτελέσμασι τα μεγάλα πεποιι1'ότες οί κακοδαίμονες καί 

&.nέβη τούτων μέρος κ(J.ν ου κατα τΟν εκείνων 2 σκοπόν, &λλ~ οία φιλεί τΟ δαι-

1 Ό, κ&δ. ή της. 
2 Ό κ&δ, έκεϊ:νον. 
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μόνιον· λοξώς καt rο·ίς τα τοιαϊJτα ζητοϋσιν έλεεινώς, ώς Εμπροσ{}εν ό λ6γσς 
σαφέστερον διηγt]σεται. Καl ούτοι μΕν οϋτω· τί δΕ καl ό Εν ούρανοίς κατοι

κών Κύριος; ο~ μι] μείνη ή βουλι] αϋιη ο~ δου ... Ι!σται· &νέβη γaρ καl έπl 

σΕ κράτιστε βασιλείi, πνεϋμα ftείον καl ζfjλov έζήλωκας Εκείνον ftεοπρεπfj καl 

παραυτίκα στρατΟν &.ντεκατέστησας τούrοις ούκ &.γεννfj· ΑUσονες ό στρατός, 

Σκύftαι καi μοίρά τις Περσική· στρατηγοl τούτων πάντες yεννάδαι· Ciνδρες 

"Αρεος καl Θούριδος &λκfjς μνήμονες καl πρΟς πολέμων σύναψιν dντικρυς 

ι'Jυμολέοντες τούιους Σu βασιλεύ έξ έψας διa γραμμάτων μένεος καl. ι'Jάρρους 
έμπίπλης, Ολην αύτοίς τ1)ν &.νδρείαν Ενέπνεις πρΟς itεΟν τΟ πάν &.νατι&έναι 

τοϋ εργου μετριοφρόνως παρ11νεις ένεχάραξας τούτοις αν μη τοϋ μη]μονος 

Εκπεσούμενοι διέλα\}εν, έκ τών παροιμιακών δανεισάμενος πυκτίδων καl ψαλμι

κών, Uς ώ; καl τCtς U.λλας πάσας βίβλους ηΧς Lερδ.ς παρc't τΟ στfjftoς φορείς 

c'Ος ούδεμίαν είς τών άπάντων οUδείς, τΟ, Κύριος ύπερηφάνοις &ντιτάσσεται, 

ταπεινοίς δΕ δίδωσι χάριν· καl τΟ, ούτοι εν Cίρμασι καl ούτοι έν ϊπποις ήμείς 

δΕ Εν Ονόματι Κυρίου τοϋ Θεού ήμών Επικαλεσόμε{}α· Εδίδασκες τούτοις τ1)ν 

τοϋ πολέμου π~ρασκευ1Ίν1 τΟ της παρατάξεως σχτjμα· έγεωμέτρεις τdς ύπερκε
ρώσεις τας ύπερφαλαγγώσεις τα μέτωπα· τήν ούραίαν πολλφ {]αυμασιώτερον 

ε'Cπερ τοίς Πάλαι χρόνοις έν Μαρακάνι'Jαις ό Περσεuς itρυλλείται I εκ.ινος φ. 139α 
ό Μακεδwν ό τού Πελλαίου Φιλίππου 'Αλέξανδρος. Έντεύι'!εν, άλλ' ο\ μεγα

λουργlας Θεοίί καl rrjς περl Σέ, βασιλεϋ, i}αυμαστijς α~του κηδεμονίας καl 

χάριτος· ω σχεδΟν &προσδοκήτου πράγματος καl &κούσματος καl πρΟ ι:οϋ 

γενέσθαι τάχα μηδ" έλπισ{]έvτσς καl τοίς μΕν Ο"Uδ" έπl νοϋν Ελθ-όντος, τοίς δΕ 

οUδΕ δυνατοϋ νομισftέντος τα τών Βουνών ύψώματα τεταπείνωtαι· αί ίσχυραl 

Βασανίτιδες δρύς, αι ~ψηλαl Λιβανlτιδες κέδροι μετa ροlζου χαμάζε πεπτώ-

κασι· καl ϊνα τΟ συνεχΕς τfjς τροπfjς παρεάσω, έμεftύσitησαν τα βέλη Ρωμαίων 

Εξ α't.μάτων τραυματιών· μυρίαι- κόρσαι Λατίνων &.κόρσευτοι καl κεφαλαl 

άναύχενες Επεσοv, καπl τα Έμπεδόκλεια τέρατα· πάσα ή έκείσε κοιλάς, ώς 

κλαυf}μώνος κοιλάς, καl πάν πεδίον, ώς πεδίον &φανισμοίι, έπληροϋντο νεκρών 

&.νδρών rε καl ϊππων άναμίξ· Οσον δέ, πολλοl δΕ ήσαν καl οίiτοι καl Ες χιλιο-

στύας κεφαλαιούμενοι~ τΟ στόμα της ρομφαίας &πέφυγον σUν τοίς σφών 

&ρχουσι~ πάντες κλοιοίς σιδηρέοις καl σφυρηλάτοις πέδαις ταίς είρκταίς τfjς 

περιφανοϋς Θεσσαλονίκης Επεστοιβάσ&ησαν μακρδ: χ.λαίοvτες, Ελεεινα στένον-

τες, καl τών Εμβαλόντων τΟ τοίt πολέμου σπέρμα συχνας &ρc'tς κατενείροντες 

οϋτως οί έπιβεβηκότες τών ϊππων ούκ ένύσταξαν, κατ α την Γραφ1lν, &.λλ' ϋπνον 

ϋπνωσαν Επιτελεύτιον, μόρσιμον· οϋτω πέπτωκε λαΟς κατU τΟν βριαρΟν Εκεί- · 
ν ον Νεβρώδ, κατα τΟν γενναίον "Α'ίνάμ, κατd το-Uς έν Γαλ γάλοις βολαίς 

χαλάζης <Ο ζijν &ποπνεύσανrας καl δσα φύλλων γενει]' καιρψ φυλλοχόφ 

παρέρρευσαν· οϋτως ol &.λαλάζοvτες καl τq> {}ράσει κορυβαντιώντες, τψ τοϋ 

1 ·ο κώδ. γενεij ς. 
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Ρ .. 
11
- {} 11 ράτρ<ι) σrρατεύματος, γ,αl ύπΕ:ρ τΟ Εν Ί ταβυρίφ δίκτυον έκβάντες, ωμαικο , - δ ' ' • {j' ' , . ' ~~σα {}έρο" Ciκαρπον τψ βασιλιχφ ρεπανcρ εκυερισ εν τε~ 

1Ίγρευftησαν και ο ~ , , , "'" i} _ 
, 1 ' ων καi &.σταχύων ι~)ς Cizνη Ελικμη{}ησαν απο αΛωνος ερινου 

μεχρι κα ,αμ , , _ 'Η " • · 
, • β) ε' ποντα Δανι{1 λ καl κατ α τΟν εύρύφωνον ειπειν σαιαν και τον 

κατα τον " J • J ' ~ ' - "' " ι 
· .- Δ 'δ ω' σεl καπνΟ,.. διερρύησω' &.πΟ βορρa: και ωσει χνουc; ον εκριπτει 
{}ει.σν αυι , ~ _ , ~ β ·, 
" ~ ' προσώπου τfjς γfις. Τοιούτοις Σε βασιλευ) τροπαιοις ο φο ερο-, 
ανεμος απο , , - ' 
, " ' ~) α'μπρυνε Κύριο"· τοιαύταις νίκαις t1)ν σεβασμιαν και του παν τος 

την ισχυν ε • "' , ' "'δ ξ 
&tίαν Σι'l" κατέστεψε κορuφιjv- οiiιω(ς) Σε aμα βασιλε~ π~ριφημον "ε ει εν: 
,- ' 1 τ11 ν περίλαμπρα\" &μα Σε αύτοχράτορα ευκλεεστατον~ αμα και αμα και νικ1 " " _ ,..._ ,.. _ , Ι_) , , ' 
ροπαιοϋχον περιφανέστατσν· ουτως αμα τ'!) Στι δεζιq. τους _ ωμαιους παρε-

: cι καl βαρβάρους ύιιιαύχενας ποσί σου τοίς J)ραίοις ύπέ3ετο. Διέξειμι 
υετο, αμα r , , - ' • • , Μ ' , ~ - Πα~ α α τfjς Εξόδου Γρσ.φήν· εί,ρισκω κακει τον υεοπτη\! ωσεα 
την εν t\1 • ι " " , β) , , β ) 

τ lγο'ν χειριζόμενον χαi τΟν Άμαληκίτην παραυτ:ικα ~.επω στρατον α,-
στρα Ί- · , ~ • δ ' ' ' 
) 

, , καl πίπτοντυ· εω γdρ λέγειν τους Αιγυπτιους ιωκοντας μεν, ου 
,ο με\ ον λ' ~ "Αδ δ' ' ιτον λ μβάνοντας δέ καί τfιν Έρυ-8-ριl.ν διαπ εοντας1 εις ~ ου ε ΠΟ'\ 
κατα α ' ' , - ~r - - Ν υll 

· β •• Χαρω'νειον μεταβαίνοντας μετερχομαι τον το_υ ησου του α 
και υυ-ον " , - ~ , 
κοπΟν και τοϋτον &μα τfις τοϋ Μωσέως δημαγωγίας, αμα και των, εκειν,ου 

:ατορίtωμάτων διάδοχον· συνοδο~πορ~ τού τ φ, παρd ~ τfι, βίβ:.φ ..-μικρο~· ~ιερ~ 
. 'ν Ίορδάνηv- ι_iρι{}μώ τους δωδεκα λι-8-ους εκεινου'=' ειτα τους επτα 
χομαι το , , {) 1 -
• - υ' ν ..-<0 τών · σαλπίγ'\Ιων έπταδικψ, καl κείνται μοι προ ο φ α ,μων 
ιερεις σ , , , , , φ ζ , 
ή πόλις Εκ βά-θ-ρων eΙεριχό)· κr;t μ~ριdδες ~Αμο_ρρα:ων κα'ι ερε α~ων πα2'-
ωλεftρίαν πα&οϋσαι συν τοίς εαυτων, στρατη_rοις τη ,δευτ:ρq. προσεχ~ν τ~Jν 

Β λ -ν ο'ρω- κ&κεί τον [Jασιλέα και προφητην Δαυιδ τφ δωδεκαφυλφ την 
ασι ειω , , , , 

τρίτην καί ύστέραν &ναγόρευσιν εUφημούμενον καl παραυτικα τρ~που~ενσ; 
~Ιεβησηίους, Μεναβίτας, Σύρους κα'ι τ~ λο_ιπΟν ~:ερ~φυλοV' ~αγ:ρο~ γαρ τ~ 
τ:fjς προηΙϋ αναγορεύσεως, ώς &μα παρα τφ ΣαουΛ εις 'βασιλεα εχ?ισ{}η ~αι 
Ciμα τΩν γιγαντιαίον Εκείνον τϊi ποιμενικΌ σφενδόνη κα~;βαλε :ο/~ιια~· λεγ,~τω 
τΟν περιφαν1ϊ θρίαμβον Εκείνον τΟν πολυάν&ρωπον, οταν t~lς 1~μ:ρας ,αρη 
διαγελώσης aχρι και ές ηλιον βάλλοντα r&.ς &κτίνας μεσημ~ρινας οι,άλωl!εντ~ς 
δέσμιοι πάντες καra ζυγάδας διήρχοντο τα~ς ~ασιλικ,αίς πορρω~εν επ~φ&ησ~
μενοι Οψεσιν· Οτι κα'ι δ τούτων πρίγκιψ και ~~ λοιπο,ι στρ~τηγοι ~ε και ~αρω
νες~ βαρβαριστί καl γdρ χρηστέον ~fι λέξει1 ,αχρι κα.~ τριακ?νt~ αριι'tμο~μεν~~ 
οί δ:ιγυγίαι καl παρήλικες κα'ι προτριτα λεοντες, οσα και εις πυγμαιο~ς η 
ννάνους περισταλέντες, καί χαμαi τ<Ί) βαδίσματι, Ελεεινοl τΟ σχfjμα~ τ~ βλε~μα 
Ελεεινότεροι κύμβαλον Ενώπιόν Σου πεπτώκασι, συμπαθείας τυχειν ικετευον-

~ " "' Θεω καί Σοι πεπαρωνήκασι βασιλεϋ· ής και πάντως έλπίσαντες 
τες, εφ <ρ ~ , " , , , ~ ~ , _ , , 
ούκ &πέτυχον· καl γU.ρ oU κατα τον Μαρκον εκεινον Αντωνινον _τον ,αυτο-
κράτορα μέχρι Σοϋ καl τών οl.κείω\• ή Επιείκεια,, dλλα ,καl τ~ίς έχδροις ε;,~εημων ~ φ. 139β 
κα'ι νενικημένοις βαρβάροις φ{}άνεις συμπα{}ης και φιλαν-&ρω~ος ο;ον και 
γCιρ τα τούτων φρυάγματα oVδf: τΟ βραχV παρεσάλευσας, τοσουτον αι δυσω-
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π1Ίσεις σφόδρα Σε κατεμάλαξαν, η μάλλον οϋς ώς δρϋς Επαιρομένοuς καrέρ~ 
ραξας, τούτους ιΟς καλάμην εUρίπιστον ύποκλινομένους κατψκτειρας, κltv 
ούτοι Θεού δρκια παρα φαίίλον ftέντες καl ώς οUδΕν λογισάμενοι πρΟς τ~ν 
σύντροφον αVτοίς &ποστασίαν έχώρησαν, ϊνα τί γένη τα ι καl τί πάδωσιν; 
ί\.ι' Ον ό)ς φώς Εγνώρισαν χάριεν, τούrον και ώς πίiρ καυστικΟν &ναμάιJοιεγ 
καl δν ύπ8ρ μέλι καl κηρΟν diρον ήδύν, τούτου τΟν τοϋ ίJυμοU κρατηρα, μηδΕ 
κεράσματος ιlπιφέροvτα, πίωσιν εμπικρον. 'Αλλ' ω νίκη περιφαν1lς, έπαναλαμ
βάνων γάρ σε πολλάκις εύφραίνομαι· cL 1 νίκη οϋχ &ρμασι καΙ. δακρύοις εL μή 
τις λέγει τοίς τών Εναντίων μόνοις στεφανω{}·είσα· cb 2 νίκη βασιλείας dρχ1)ν 
μεγάλης κοσμΊlσασα καl παρ' Εκ Θεοϋ Cίριστα κοσμηδείσα· ω 3 νίκη μεγάλη 
καi. πολλι{> πλέον πρέπουσα κεκλησftαι μεγάλη, llπερ 4 1) έv Κορίνιtq:ι ή πολυ~ 
&αύμαστος, λέγε μοι, Ξενοφών, τοιοίίτόν που κατόρί}·ωμα Κύρου, λέγε μοι, 
ΚοκκηιανΕ Δίων η σU 'Ήρωδιανέ, τοιαύτηv νίκην τc'Qv πάλαι Καισάρων Αύτο
κρατόρων· φράσον, 'Αππιανέ, τοιοίiτον εργον 'Αννίβου· ένίκα καΙ. 'Αλέξανδρος 
Εκείνος δ Μακεδών· πλ1)ν τfi οίκείrt εϋβουλίrt έπετίθ"Ει τΟ μεγαλούργημα· Ίlρί
στευε καΙ. ΑΗγουστος έκε"ίνος ό Σεβαστός, άλλα τfl Εαυτοίί τύχη έπεγράφετο 
τΟ κατόρ19·ωμα. Τί δΕ ΣU κράτιστε βασιλείί; άρα τοιαύτην κατοdrtώσας νίκΊJν 
, ' ' 
ακμητι γεγονυ"ίαν, έτράπης δλος είς Επαρσιν, 1) τοϊiτο μΕν οlιχί, ούδΕ γαρ τα 
τοιαίiτα τοϊi Σοϊi πνεύματος, Uπέρογκον δέ τι που έφ{}έγξω καΙ. σοβαρόν; η 
ούδε τοίίτο· Εκ δε τοϊi Εναντίου, οϋ μετριώτερος 1j τΟ πρlν μετΟ:: η)ν d.ριστείαν 
Εγένου καl ταύτην τψ Θεφ Επεγράψω; πάνυ μεν oVv· Συ βασιλεϊi, μόνος καl 
πρώτος 'iκανΟς ποιfjσαι μεγάλα Uπερ τοVς πάλαι ποτε ύμνουμένους, καl τΟ 
itε1Όν γιvώσκειν τfjς μεγαλουργία; α'ίτιον· ύπ8ρ dπαντας ΣU ΟξUς τΟ πρέπον 
εUρε"ίν, τΟ δΕ τούτων τέλος τψ Θεψ dνα&ε"ίναι· ΣU παρα πάντας πολύς εL γοίίv 
ό μ1) έπαιρόμενος οίς κατορftοί {lαυμαστός, δ καΙ. μάλιστα τούτοις μετριο
φρον<Ον_ και τψ Θεψ χάριτας dνίl-ομολογούμενος δτι πολλα πανταχού μεγα
λύηl' οl.ς δΕ τΟ παν τψ it·εψ dνατί811ς, τούτοις παρα πάντων ίιπερitαυμάζη. 

, Μετα η~ιν περιφανfj rαύτην νίκην, είδέ Σε αϋτοκράτορ, και 1) ~Ελλ1lσποντος 
itαλασσα, ·llν δ πολUς της dλαζονείας, 11 τΟν μυριάριθμον Εκείνον στρατΟν 
Ξέρξης ό &:φρων καινοτόμος Ίlπείρωσε, nlν 'Ασίαν πάλαι φέρων κατα ηϊς 
~Αττικiϊς. Ταύτης ές η)ν &.ντιπέρας διαβ<iς dSρg τfi μετΟ:: η)ν φitινοπωριν11ν, 
δτε και δ φωσφόρος ύπΟ τΟν χειμερινΌν ύπέρχεται τροπικΟν πρΟς την περιώ
νυμον ταύτην ούχ ήττον δια ΣΕ τΟν μέγαν καl νέον Κωνσταντ"ίνον 1

1
• τΟν - , ' 

πρωτον εν χριστωνύμοις Cίναξι, κατηνη1κεις Κωνσταντινούπολιν, οUκ ένεγκων 
ζώντός Σου καl έπl χ{}ονl δερκομένοιο καl τΟν fί},.ιον βλέποντας τΟν rijς οl.κου
μένης Οφ&αλμΟν ύπΟ Λατίνων πηροϋσ{}αι. καl μ1) dπαλλάξασ-&αι τfjς Επικει-

Ό κώδ. ω. 
2 "Ομοίως &5 ό κώδ. 
~ 'Ομοίως &5 ό κώδ. 
{ Εί:περ ό κώδ. 
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' ' Δ δ ' ' ' 'δ' "θ 1ένηc όμίχλης αύrψ· 1Ίγαλλιασω τοινυν ι αυιτι.κώς ραμων ως γιγας ω ι· οι εν 

~αί τ:)υ έψου Ορίζοντος &παρξάμενος Cίχρι της ~Ελλησπόντου δσα καi. έπιστή
ων γεωμέτρης, ε{• περιΥ]ξας τΟ Ί'ΊμικύγJ~,ιο'\1' εlτα έκεΗtεν περαιωσάμενος κα'ι 

~οίς περί τα ένταϋΗα 1'1ρέμησας βραχU τΟ λεϊον περιεβεβαίου τοϊi :ύκλου κ~l 
' ") ' ' ) ' ' ~ ' ' - U\'οχεα ·Εγραψας οϋτω κυκλον ο ,ον αρτικυκ .ον, ro κεντρον επι τον του παντος σ • 

καΙ. δεσπότη ν στηρίζοντα. 'Έ{}ελον έγΟ) τΟν κύκλο ν τοϋτον τψ σUρανψ Εγγρα

t' lναι καί τοίς &.ειφανέσιν τών αστέρων καταλεγf)ναι, ϊνα tψ παντl συμπαρα

:έ~'ΊJ καΙ. διηνεκώς φέρηται Uπ€ρ τΟν εUκυκλον Εκείνον στέφανον ~Αριάδνης, 
L oc , , ~c ' ' β' δν μϋι1ος μΕν ύπέστησε, κυλίων δ ο μακρος χρονος τcρ υπερφcρ χωρφ ασιμον 

Εστησεν. Εlπεν Cίν τις τίρ τότε προρρηματικώς τlj νέc~ ταύτη Σιών, δ πάλαι 

προφητικ1l τις μεγαληγορία τfl παλαι~· -θάρσει, Σιών, l.δoU ό βασιλεύς Σου 

Ερχεταί σοι σώζων όμοίί καi. πραUς σώζων· dνάσχου βραχύ· ετι μικρΟν καl 

τΟ~ της δουλείας παραγκωνίσει ζυγό\" ό)ς βασιλlς της νϊiν &κοσμίας &ποβλη
{)1lσει καl κόσμον έπενδύσει τΟν πρότερον· ώς Ράηtη τΟ &σftενΕς &ποβαλοίJσα 

ίσχUν &νίκητον λ1lψεις έκ βασιλέως μεγαλοuργοϋ, ώς νέα τΟ γηρας καl τι:Ί.ς 

ρυ~ίδας &ποξύσει καl &νακαινισftΊ1σεται ώς άετοϊi fι νεότης σου· λαοi. καΙ. πάλιν 
ίJποκάτω σου πεσοϋνrαι καΙ. Cίρξεις πλειόνων η τοίς πάλαι χρόνοι; έftνών· καί 

πάλιν κλη-Η11σει πασών ι τών πόλεων 1)γεμάJV' fχέγγυον Εχε μου τοUς λόγους φ. 

χαl Οψει τούτους dποβησομένους οϋκ εtς μακρόν. 'Ή-θ-ελες μεν ο-Uν τii'J rότε, 

11-ειότατε άναξ, ιlJ η)ν ψυχ1lν &.ποστολικέ, ό καl dνάι9εμα -Βέλων εΙ. ναι ύπΕ:ρ τ{i:ιν 

dδελφών Σου, τcίη· συγγενών Σου, τών χατα σάρκα των Ρωμαίων φημί, xal 

&πΟ μέσης ηUχου ψυχης η1νδε π)ν μεγαλόπολιν της των τυραv;ούντων ,άπ?
σπάσαι χειρός, καl πολλά τινα δια ταϋτα συνεσκευάσω κρύφα, αναφανδον, εκ 

δεξιών, Εξ &ριστερών, δια δωρεων, υποσχέσεων, &πειλων, φόβων, κινδύνων Εκ 
' ' ' γiJς, κι·νδύνων Εκ ι1αλάττης1 δεινών Ετέρων τών μΕν παροντων και φαινομενων, 

τών δΕ μη φαινομένων, Ελπιζομένων, τΟ μέν λιμc'ρ τοιJς κακούργους 8κτήξας, 

.τΟ δΕ στεvοχωρίq. δαμάσας και τfι σπάνει τών λοιπών χρειωδών fκπιέσας 

. &λλ ·ουκ έπένευσε τότε τΟ {Jείqν, ϊνα τρόπον Cίλλον καινότερον καl -θειότερον1. 
~η δΕν Επιφερομένων &νι1ρωπίνης χειρΟς καl βουλης, άτερ &γώνων καl μόχ{}ων 
στρατηγικών, Cίτερ πολέμων -Ι']πειρωτικών καl ναυμαχιών· Ciνευ Ελεπόλεων καl 

Οργάνων πάντων μηχανιχων, Ciνεu δοράτων καl σαγγάρεων, &κμητi. καl &ναι

μωτ!. τΟ τοιοίiτόν Σοι μέγα δ(\ψον παραδόξως φιλοημήσηrαι. Τοιγαρουν, Ciναξ 

{tεοειδές, έντεϊiί}εν &πάρας Urε καl τα 1 τfjς Ο.Sρας εί,ς εαρ παρ1lγγειλε, τ·Υjν fω 

καi. πάλιν ώς λαμπρΟς φωσφόρος 1Ίκτινοβόλεις καl λαμπρας αυη] τ:clς μαρμα

ρυγCtς &πεδίσκευες, καl δσα ποταμΟς Θεοϋ κατα τΟ ΆτλαντικΟν πελαγίζω-ν, 

μυρίαις ευεργεσιών πλημμύραις πάντας Επέκλυζες πρΟς τοίς- Ciλλοις είχόν Σε, 

τΟ κοινΟν &γα{JΟν καΙ. o't τψ Ξάν&φ πρόσοικοι ποταμψ Σκάμανδρον τοϋτον 
'Όμηρος καl o't μετ' αυτΟν Ciχρι της σ1lμερον Ονομάζουσιν. ~Εγc1 δ' &δικοίην 

1 Ό κωδ. τάς. 
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aν εΊ. και τολμηρον το σον {}ε\:ον κράτος {}εομεγάλυντε, την δίκην αυτην τον 
εμον λόγον, τον παρόντα σύλλογον, εί μη καΙ. τα εκεί τελεσ{}έντα τψ παρόντι 
λογικψ πέπλφ συνεξυφαίνοιμι· εί δε καΙ. αlιτος ταύτα σιγ1Ίσαιμι πάλιν ό ποτα
μος ούτος cJ)ς πρl.ν διά τινων τών ηρώων, εί χρη πιστεύειν &ντωνομί~ 'Ομη
ρικfi, εlιφωνότερον λαλ11σει, 1~, μaλλον ϊνα τον άλμυρον τούτον λόγον τψ ποτίμφ 
του ψαλμφδοu Δαυlδ &ποκλύσαιμι, &ρε\: φωνας 1 α1Jτου καl τα τού Θεού {}αυ
μάσια διηγΊ1σεται. Χωρείτω λοιπον f:πl τον οlκείον δρόμον δ λόγος. 

Ίάνουα, πόλις αϋτη περίπου τον Άνδρίαν κειμένη το πέλαγος περιφανης 
ή πόλις 1l πόλις μητρόπολις &ποικίαι γαρ f:ντευ-&εν κα{}' εω τε καl δύσιν 
πολυσπερείς. Καρπουται την κλησιν η πόλις f:κ της τοπικης {}έσεως πύλην 
την 'Ιάνουαν ε'ϊποι αν δ τfi CΕλλάδι διακονούμενος λεκτικΌ· επείπερ f:ντεί!&εν 
ή προς τας aνω καΙ. κάτω Γαλλίας πρόκειται ε'ίσοδο,ς ώς δ' 'ιστορεί Παπίας 
εν τqJ τον Ίάννον i!κείσε τιμaσ{}αι το πάλαι, τον τετραπρόσωπον, δν καi τόδε 
το παν δλεγον, δια την τετραδικην συστοιχίαν η το της οίκουμένης τετράκλι-
μον, 11 το τοϋ χρόνου τετράωπον· οίκοϋσι η)ν πόλιν της κα{}όλου κλ11σεως 
πλ1i&ος tταλικόν, Ιωεσιν έγχωρίοις χρώμενον, κατa τοvς πάλαι 'Α&ηναίους 
δημοκρατούμενον, ε1Jμήχανον τ!j ναυτιλί~, καl δια τοϋτο ναυμαχικόν· την 
ίππικην δεξιόν, δια τουτο καl f:ν Ήπείρφ πολεμικόν· τρόφιμον irαλάττης, καl 
διa τοϋτο f:μπορικόν. Ταύτης της πόλεως o'L κρείττους κατά τε γένος περικλεείς, 
πλούτου περιβολείς, καl το τοϋ χρόνου πρεσβείον, δημογέροντας είπεν αν τις 
α1Jτος ποιηη1ς, μακρα τεμόντες πελάγη, Σε τον ημεδαπον f:ζήτουν α1Jτάνακτα· 
ιος δ' εύρον, ώς είδον, ώς όμιλίαν 1iκουσαν γλυκυτέραν του μέλιτος, ηδυτέραν 
του νέκταρος, ώς της τών σών λόγων &μβροσίας ενεφορ1Ί·&ησαν, f:ξεχύ{}η γάρ 
Σοι πηγαία χάρις εν χείλεσι καΙ. φιάλαι τών τοϋ πνεύματος aρωμάτων αί σια-
γόνες Σου, ών είς γαίαν καl ο1Jρανον ϊκετο &ϋτή, ϊνα σvν τοίς προφητικοίς 
ρητοίς τοίς εuώδεσιν δσφραδίοις της itεοφι'tέγκτου Γραφης καί τι της εξωτε-
ρικfjς η'[> f:μq) λόγφ συμβάλω μυρεψικώς, τοιοίσδε Σε τοις λόγοις f]μείψαντο· 
~φιλόστοργον πατέρα μιΧλλον 11 βασιλέα ή φήμη Σε πανταχού κηρύττω 
κοσμοκράωρ περιφανές, είς ε1Jποιίας οϋτω ταχύν, ώς μη δέεσ{}αι πάμπαν τού 
νύσσοντος εις κόλασιν οϋτω βραδύν, ώς ουδ' αν τις παρωirοίη το κακον ι φ. ι4οβ 
οπωσούν προσδοκήσιμον· συνετώτερον Θεμιστοκλέους διαγορειlει Σε καl τών 
ήμετέρων Σκηπίωνος καΙ. Κικέρωνος 2 &νδρειότερον Βρασίμου 3 καi τών ήμίν 
ομοφύλων Άννίβου καi Λευκούλου τού Καρτεροϋ· δικαιότερον Ραδαμάν.ιtυός 
τε καi Μίνωος και τοϋ Ρωμαίου εκείνου Κάτωνος εf,εργετικάJτερον Κύρου 
καi τού περιφανοϋς Αlιγούστου, δν 'Οκταβία f.γείvατο την εν έκάστφ φιλαν
Ηρωπίαν καΙ. τrJv είς Clπαντας πρόνοιαν &παράβλητον, καΙ. aπλώς μισγάγγειαν 

1 'Αρειφωνaς έντi[Jκώδ. 
2 Κ ι κ α ί ρ ω ν ο ς έν τ ψ κώδ. 
' Βρασίδου; 

'" Q 
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παντος καλοϋ και &yαθοϋ ΙΜλασσαv· Ι!χοις το λοιπον καi τi]ν ήμετέραν πόλιν 
&πάρτι δουλογραφημένην δλην τiρ Κράτει Σου· μόνον Σε δεσπότην καi βασι
λέα &ναγορεύουσαν· τfi Σfi δεξι<J ύποκεισ,~αι φιλοϋμεν· roiς Σοiς μεταφρένοις 
ΕΠισκιάζεσiίαι και ταiς σαiς ΕΠελπίζειν βουλόμεt'.Ια πτέρυξιν, ώς &ετοϋ μεγαλο
πrέρυγος γραφικοϋ· μέχρι τοϋ νϋv n'ιv δημοκραrίαν aρισrοv ε[ς πολιτείαv 
Ι]γούμεiία. κ(jν τις l]μiv Επέσεισε το αύrοκρατέ;' aν Ιjπείλει ro μόναρχον, 
τυραννικδν εκεivοv εκρίνομεν και παρευiίUς iίυμον επνέομεν, τον σίδηρον 
προσεβλέπομεν, παρεβάλλομεν n'Jν σπάiίην την δεξιάν· τοαποτοϋδε βασιλεύε
σiίαι προiίυμούμεiiα, και η]ν κρείττω ταύτην &λλοιωDΊ]ναι &λλοίωσιν· ήμεiς 
κατa τοuς 'Αργοναύτας iίαλαrrότροφοι yάρ· aγγελος Σύ· κάι ayγελος φωτός, 
aγγελος aγαiίός λοιπόν Κατεύiίυνοv ΙJμων τον τοϋ βίου μετέπειτα πλοϋν• 1μά
τιον f'χεις βασιλεϋ, δ τοΙς χρυσοΙς ση]μοσι των dγαiίων εξύφανέ Σοι λαμπρο
πρεπως ό και κρίνα εvδύων τι) τοίί aγροϋ· Ιiνδυμα σωτηρίας, εύφροσύνης 
χιτωvα· λοιπον κατa τον μεγαλοφωvόrατον ο~τω πως προφήτην εlπεiν, &ρχη
γος ήμων γενοϋ· aρχειv aρχ1]ν α1τοϋμεν t1Jν κρείrτω καi Vψηλοτέραv, ΚαL τfιv 
ύπεράρχιοv &ρχΙ]ν ε1κονίζουσαv, njς δημώδους καl Χ•~αμαλοϋς ούκ aπο σκοπού 
το τοιούτον 1]μΙν· f'χοντα &πόρρητά rινα τijς Μυκηναίας κόρης καi τοίί Παρiίε
vοπαίου προς τοϋτ' αίιτο συμβάλλοντα Ποιητοu. Κέλευσον τοίνυν ώ αvτο
κράτορ, γενέσ&αι και εv τιf> 'Αδρί~ τi]ν τi'jς Σης βασιλείας όδΟν καl τι\ς 
τρίβους τού Κράωυς Σου εv ~δασι πολλοiς δος ώς δυνατον Σεαυτον τfj Σfi 
πόλει και Ι]μετέρ~· παρηγόρησαν διι\ τού Σου χαρακτ1]ρος, πέπλφ καl γραφαίς 
εγκειμένου, τον ταύτης διαπρύσιον Ι!ρωτα· μέγα τοΙς ερωσι φάρμακον καi 
γεγραμμένοv το τοϋ ~ρωμένου πέφυκε μόρφωμα· δύναταί Σου καi 'l ε1κών, llν 
1Jμiν παρείη, πολλά· dμυντήριον f'σται κατιΧ των >jμετέρων aντιπάλων στερεόν· 
πάσης έπιβουλ>jς &ποτρόπαιον· l!παλξις τjj σjj καl 1]μετέρι,< πόλει κρατερά· 
προπύργιον Lσχυρόν, Και τεiχος aνrικρυς aδαμ•iνrινον· Κρεiττον ΙJμεiς Επι 
ταύτη εγκαυχησόμεiiα ij "Αβαρις τι{> τόξφ, 1j Γύγης τφ δακτυλίφ ij Κροiσος 
έκεiνος έπι τfi &κροπόλει των Σάρδεων». Ταϋr' έκείνοι και λιγεiς ιiγορηταl 
ρητορεύσαντες, δεινοi γιΧρ ήσαν εlπεiv καl προς τοίίc' αίιτο γεγυμνασμένοι 
καi εvτριβεiς, δλοv το εlivουν ιiφωσιώσαντο, και τa πιστά Σοι δόντες ένώμοτα, 
διττούς τε λαβόντες πέπλους περικαλλεiς την τοϋ Σοϋ Κράτους φιλότιμο ν 
δωρει!ν καi τού πανrος &ξίαν εκείνοις, την ε1ς οίκον έτράπησαν διατόρφ στό-
ματι τ!jν Σl]ν &νευφημοϋντες χρηστότητα και βασιλέα Σε οfον οuκ aλλον 
πανrαχοϋ μεγαλοφώνως aνακηρύτrοντες των δε πέπλων, δει γάρ μοι τα περι 
τούτων καταλιπεiv, ό μεν τfιν Σ1]ν iiειοειδfj περιείχε μορφήν, ούκ έκ χρυσού 
lj rινος aλλης πολυτίμου ϋλης ενσκευασμένην, aλλ' έκ χρωμάτων κομμωτικων· 
n]v γιΧρ περι τι\ τοιαϋτα μακραν φιλοτιμίαν, τιf> των 'Ασσυρίων εκείνων 
&φfjκας παίζεσiίαι βασιλεi· τιf> δ' aλλφ έκ χρυσοϋ προς κλωστ>jρα τετυραvνη. 
μένου, οί τοίί καλλινίκου μάρτυρος Λαυρεντίου και των σuν αi!τφ περιφανείς 
ένεχαράχiίησαv &γωνες καi τα μέχρι iiαvάτου δια Χριστον σκάμματα· είδέ τις 
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_ - αρτύρων παραστdσεις, ' ' ων τυpαννικών των σοφων μ ' αν εκεί τδ.ς προ προσωπ ' ~ \ ' - v ι3ασανιστών σκευωρουμενας " - ~ ασειc τας παρα τω ' τ ας γενναίας αυτων εν στ ;' J ά εις ταUς σιδηρούς Ονυχας, τους τρο-
του'τοις πολυειδείς και πολυτροπους ~ο;, σ 'ς ά/ύσεις τα δεσμά, τΟ:ς είρκτι:Χς 

Ί , πίΊρ τα "'ιφη, τα ' ' • "Ι ] χανηjρας, rouς καταπε -~ας, το" ' ' ν· J>v Ι'κασrον καl έπιση]μασι δι ;α ,ι-
και πάν Ciλλο βασανιστηριον ορ<~ανο, Q υμασίως ό ιιέγας πάντως πεπλος 

~ ' ετο· οuτω,.. εφερε υα ' ~ _ c κών γραμμάτων ενεσημαιν ' ~ >:>_α,- άρτυσιν οlκονομίrt- βασιr.ικη, ωΞ 
, c ' - 1ιενναιοις αναuηναι μ - ' Θεου έκείνος το ιερον τοις $ ~I), β'β)ος καl βίβλος ού προσταγματων 
, c ' 1 11 v α~. ~.α ι • , .. , ' - 141α " ου πεπλος ο πεπr.ος • .. I Χριστοϋ· η προς τουτο φ. αρα ' 'λl ' άτων νεανικων I μαρτυρων Π 'I 'δ 

' προφητικον, α ~.α σκαμμ ~Λα - 11 πολιάδι τούτων αr .. ,α ι, το , _ " ' άρουν υηναιοι τ, , το' έργον ό πέπλος εκεινος, ον ιστ cι β' μασιν JH• μϋ{}οί τινες τfις ιερα-
- I - 'φ' αρμασι αμ , καl τέχνη ποικι.λτικη ~.αμπροις ~ I ί I{} U" εις οUρανΟν καl βαλλομενος 

, " ' 'γαντες βαλ ,οντες .ι ο ~ ' ~ δ ό τείας 'Lστουργηντο, γι ' ' κΡραυνοβολ&ν καl πληγας εισ εχ -
~ αl τερπικεραυ\ ο ς, ·~ ~~ ΖεUς ό νεφεληγερετης κ • - , 'Ια κατU γιγάντων αιρουσα 

' αχουσα και μεγα ' δ ' μενος Ά·&ηνα τψ πατρι συμμ ... , δ ανοίας &ναπλάσματα κακο αι-
' 1 c ' τα σκοτεινων, και ι , ~ .. τρόπαια, δαιμονων ευρεμα _, ιωνιζομένης συνισταν και ουτουν 

Ία καl τfίς &ρχαιοτητος συν α ι 
μονος μεγα ' ' ' - ' καl aνύπαρκτα; ' ' 
οίον άπομαχομένης τα ασυστατα . ξ ~Q δ ι και μετ~ 'ίχνια βαίνων τα σα, 

' Ι' αVτάνα νεοει ες, e CΕπόμενός σοι ο .ογος, β, Σε ποταμόν, δν φασιν οι 
" ' ' πεύδων καταλαμ ανει -περl τΟν ΆγκυΛορροα'\ σ , ',. ' ~δ' ας &ναβαίνειν παλινδρομουντα 

c _, •τεc μονον προ., τ ας ι ι ~Α " β' περl ποταμών ιστορησα\ ~ι ' '· Μαινάνδρου τοϋ τfίς νας;ι ιας 
, • ς ό περιωνυμος εκ ' 'I ηγάς d.να~αινων ουτο _ 1 τώ ποταμώ· ασφα .. ειαν π ., c υν κ/ησις προσερρυη . J • δ ' καl τοίί Κερκάφου· υστερον η ν_ .. \ - ~ ' έρατα αύτοϊi Οχυρώσαις, ια 

.. ~ - βασιλευ ποριειν ει τα π ' c 'δ . γU.ρ ηγούμενος τη αρχη, ; ': I I Σ ψαλμικώς ειπείν το υπο ημα 
τοϋτο καl επι ηlν 1δουμαιαν, εξετειν~ς 'ου: 'λέ'cιν πρΟς την CΕλλάδα μετα-

' , "' ~,, 1 νοη'σαιμεν ει μη τφ ~ , , Σ' ~Ιδουμαίαν δε τι αν αr .. ,ο ' ~ ' εν Οση περι. το ιπυ-
, ' f'ν αίματος ειναι γνωρισομ ' δ , " φδογγίσαιμεν λεκτικην, και γ 1 ' c , ,... oU ος σύρηται γfjν, ι ους 

., ~ ~ ... ερικλυζων ο ποταμο-:- τ ' ' , λον ι καl οσην αντιπερα., π ' , c όμενον τψ τστε φεροντες 
I ' ' ~ οίδ' ει και τον ευρισκ - ~ ; Σκυ&- Πέρσαι το πριν ουκ - ' δ' " τι γεννητικός, συχναις ειργα-

, 'φη•.ιειται μανιας εσ c 1 _, Σ' λί\Jον, δ:: σώφρων μεν ευ ~ ' Α .. ,, • ευ'ρ'ισκει δΕ κδ.κεί ο r-ογος, ε . , ~ I ,. lt ου,.. ΙJροτω ' . , -ζ ον το προνομεύσεσι δει νους ~~:ι ~ρ ~ >:>1 ' &έρμη ν Εκαστσς έκζητεί, σκηναις 
~ , ., ' 'l1ν και επ α υ ~.αιας ' ' - -ν τη'ν εν οικοις οτε μον _ _ c ερβολU.ς και τας των νιφετω 

' ' ' τaς του χειμωνος υπ ' ζ' αUί ιζόμενον ταίς εκ r..ινου, " ' c , -ν Αύσόνων αγωνι ο-
' ' β λ 'ς καl μεγαλα υπερ τω ' δ καρτεροψύχως φεροντα προ ο α I ' a ' ον δ ψΙ]σιν 'Αββακούμ, και ια-

' ~ 1 ων κεφα ~.ας vανατ , I ' μεν ον, βάλλοντα εις αν ο μ ' c οών 'Αλλ~ &\ τών .αφυρων 
' ' ' Α βάρων καρας αιμοχα, . ' ' κόπτοντα εν εκστασει ιJαρ , , η' ν εκπληξιν· συμμικτω' 

, , c θ-ροϋ,.. μεγάλην ενεποιει τ .. ., έκε[νων ών και μονος ο ' , " ') &ποτελουσωv δυσηχές εσrεvον 
.. ' ~ οίiσαι φωνών εν τι με .. ος - 'ζ αlγες γόρ f]ν τφ τοτε ακ, ~ - 'β ύ· ι~δύροντο γυναίκες έμυκα οντο aνδρες ελεεινόV' βοες εμυκωντο αρ 

1 'Εν τfι c'ρq.: ό ν-ϋν καr,ουμενος 1 ' Κουζ'lνάς. 
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εκλαιοv παίδες &νέκραζον &μνοl και νεόδαρτα σκύτη ιΗΤλίων καρήvων ών 
ούκ fjv άριι1-μός, γέλως εφέροντο μαχροίς dπηωρημέyα κοντοτς πολλ~στω 
χ~ό~φ _ δ~κην τ~ν πρlν ~επραγμέvων εισπραττόμενοι πολλαπλfjν. Τοιαύτη Σο.ι 
τn εκει αριστειq:, γενναιοτατε βασιλεϋ, 11ν ό βαι1υδίνης ούτοσl ποταμός έφόσον 

ρευσείται μέγα καl διηγιlσηται. l\ιfεταση]σας τοίνυν κι:;lντεUι9εν πρΟς εUπά-
1}ειαν τd δυσχερή, τά τε σκολιδ. εϊς εU3είαν μεταποιήσας καl τιΧς rραχείας εiς 
όδοUς λείας μετασκευάσας, ταίς έν τψ Νυμφαίφ, χώρος δ' ούτος περίπου η)ν 

Ί~νίαν 1 ~ν καλψ κεί~ενος, εUΥ:είμερος καl εU8·έρειος, ϋδασι. κατάρρυτος, λει
μωσι κατακοσμος και τρυφαις παντοδαπαίς εUι9·υνούμενος, προσεπέλασας 

~ό~~ις βασ~.είας αlJλαίς τί. δΕ κQ;κεί; μ&ν πρΟς 1Ίσυχίαν έτράπης και πρΟς 
αν~σεις και &νακλίσεις μακράς; ΟUμενουν· &λλCt τοVς κόπους κόποις 1~1μείψω· 

και ταϊς προτέραις ύπ8ρ τοϋ Uπηκόου μερίμναις, καl δευiέροις Cί.λλοις έπέθ-ου 

ά~l ~ρΟς ε?yοις ~χων τΟν λογισμόν, ϊνα τΟ μΕν λυμαίνον έξορίζυς Uπαν, τb 
δε σφζον αντεισαγnς πανταχού. 'Ήδη δΕ καΙ. εαρος δ)ρα έπέστη, καl πάλιν 

πήγνυται αύλαία καί έκ λίνου σκηναί· καi πάλιν &ποδύυ πρΟς άγώνας καi 
δFύτερα σκάμματα δ άκάμας καl γενναιότατος ά8λ.ηη1ς. 

'Έμελλε μΕν of,v ό λόγος, fiJ βασιλεU, καΙ. τούτοις μικρΟν ένασχολάσαι 
κ~vτεϋi}εν ώς δυνατΟν τΟν επαινον έρανίσαι Σοι: dλλCt -&άλασσά τις ύψηλών 

π?άξ:ων εUρίσ~εταί μ/οι μεΎάλη και μέγα κϋμα κυλίνδει κατα την ποίησιν, 
τα τη; περιωνυμου λεγω της δε και βασιλικωτάτης τών πόλεων. ω 2 μεγάλης 

του Θεού δωρεά;· ω :' χάριτος ύπερφυοϋς πriντα νικώσης λόγον καi vοϋν, καi 
ru rijς οικουμένης πέρατα τijς φήμης διαδραμούσης καi μέχρι καi ές αύτον 

εί.π;ίν φ&ασάσης .. Ωρίωνα, έκ δεσμών δουλείας ελευ&ερίαν, καl εκ χειρΟς καl 
γνωμης τυραννικωτάτης άνάκλησιν· πλέειν oiJν fς τοσοϋτον πέλαγος τό γε νϋν 

μiι δυνάμενος, προς rou; &κυμάντους λιμένας' 1 και τα 6iςδε της μεγάλης . 141 β 
εριη ' 'λ - Θ - δ δ' ' ' ' φ π γησομαι πο εως, του ""εου ι οντος ισχυν, ου 1Ί δύναμις έν &.σ&ενεία 

τελειοϋται κατα τΟν Ηεϊον 'Απόστολον, δς ρώννυσι τα &.σθ-ενή, συνέχει τd 
άδρανfj, &.νέχει τα ταπεινά, εUκολαίνει τΟ: δυσχερή, καl τCt παρ~ άν-θ-ρ~ποις 
&νέφικτα, /0ς παντοδύναμος τελειοί. "AJJ,' ω κράτιστε, &εοειδέστατε καl νι.κη
τικώτατε βασιλεύ, καΙ. δσον πρΟς &ν{}·ρώπους. ασύγκριτε, άν μ{ι τις τοίς 0ϊ,ρα
νίοις νόοις συμπαραβάλτι Σε, ών τ.Υιν κλfjσιν φέρεις δρμοδί.ως επίκλησι.ν δέtαι 
λι,παρώ τΟν παρόντα τοϋ λόγου μοι πέπλον, χριστομίμητε, εUμενώς, δν ;.αl 
μη τεχνικώς τέως εUνο'ίκώς Εξυφάνας προσφέρω τι{J Κράτει Σου τολιιηρώς 

δέξαι φόρον ον ευγνωμόνως άποτινvύω, ει και μη κατα χρυσΟν αροΊζόν τι 
κροτεί, άλλ~ ίtπόχαλκόν τι καl βραγχώδες f]Χεί. 1lλίκοι.ς 5 δf εϊ καl Ολίγα τών 

1 Ήωνίαι• ό κΟΟδ. 
2 Ό κώδ. &. 
~ 'Ομοίως αι ό κ&δ. 

' ΙΙροσ-&ήκη διά τi]ς tδίας χειρός q:ϊσως, διελεύσομαι πλοϋν:;. 
b Έντψκώδ. Ο.ήκοις. • 
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-v πολλών καl την &πειρίαν ουκ &ναβαλλομένων κατορ-&ωμάτων έπιλεξά-
σω , δ , '))', _ 
ενος ούδ8 ταϋτα ύψηλώς καl μεγαληγορως ιηγησαμην, α •' εν σμικφ περι-

μ ι , / "δ ' - 'λ - 'δ~ -; ~ τ 'λαβον- ού γάρ, εϊ ό λογος βραχυς, η η κq;κεινα ε αττονοι· ου αυ, ει ουτος 
ε , , , , , ~ ~ , 
. αμα'ι βαίνει, κα'ι ταUτα συyκαταφερει· οuμενουν· r..αι γαρ και ο ουρανος 
\yας καΙ. ύψηλός &λλ' εΙ. σφαίράν τινα τοίς μα{}ητιώσι, λόγοις περιγυροϋται 
μ " ' - ' ' , δ ' λεπτοίς και 4>δε κgκείσε περιφορείται ωσπερ τι κουφον πτερον, και ου ια 
σϋrο σμικρός πλατεία η γη καi ε~ρύχωρος· &λλa βραχυμέτρφ διφδέρ'! ταύ-

τ ' -την έγκαταγράφουσιν o'i δέλτους περωδεύοντες γεωγράφων και περιηγητων, 
άλλ' ού διιJ τοϋτο στενή· ήλίκος δ Ίlλιος άλλ~ Εν εUγράπτφ πυραμοειδεί τινι 
σχήματι τΟν τηλικοϋτον περιστέλλουσιν οί γραφείς, καl ουκ_ έντεϋ{}·εν βρC:χύς. 

zη-ιtι τοιγαροϋν βασιλεϋ! εϊς χρόνων περιόδους μακρων· συμμετροιντο 

εί δυνατΟν α'i ήμέραι Σου ταίς ήμέραις τού ούρανοϋ καl φυτηκόμει την 
aμπελον rαύτην, τi]ν τών 'Ρωμαίων &ρχήν, ώς δεξιος τijς βασιλείας μελεδών, 
καl βάλε τα κλήματα αύτfjς Εως -&αλάττης καl Εως ποταμών τας παραφυάδας 
αύτης συναίροιτό Σου τών UπΕρ ήμc'Ον άγώνων καl μόχftων πολυετών, και ό 

' ' 'λ ' Θ ' ΕμΟς δεσπότης καl βασιλεύς1 δ ΣΟς λεοντ,ιδευς, σ~ύμνος :1 μ:γα η ~τα : εον, 
μετ& Σέ, τών Ρωμαίων έλπίς, τΟ τής φυσεως καλλος, το των χαριτων ερνος 
καl ό μέγας εν νεαζούσιι καi βραχεί'! τjj fιλικίf! καi πολuς ι'iνitρωπος καl 
συνάρξοιτε rfjς κοσμικής τετραμερείας, και Ορος γένοιτο τής cy μετέρας &ρχής 
πάντα τα πέρατα τής γης. Ν αί, βασιλεϋ, εντειναι καl κατευοδοϋ, και βασίλευε 
ενεκεν άληftείας καl πραότητος καl δικαιοσύνης, κα-θώς που ψάλλει. Δαυ"ίδ ό 
itεοπάτωρ, ό προφήτης καi βασιλεύς. 

'Εν Κωνσταντινουπόλει, μηνL Αύγούστφ 1926. 

Ξ. Α. Σ!ΔΕΡΙΔΗΣ 
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Εlκ. 1. ΒΑ. &:ποψις τού ναοϋ τijς "Αγίας Τριάδος παρά τό Κρανίδιον. 

Εtκ. 2· ΝΔ. &ποψις τού tδίου ναού. 

Η ΛΓΙΑ ΤΡΙΑΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 

(ΒVΖΑΝΎ!ΝΟΝ ΝΑΥΔΡΙΟΝ ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΩι ι245) 

Ε'ίς τό μέσον περίπου τf)ς δδοϋ τής άγούσης άπΩ Έρμιόνης είς Κρανί
διον εύρίσκεταί παλαιΟν σταυρεπίστεγον ναVδριον τιμώμενον έπ~ δνόμαη 
τijς 'Αγίας Τριάδος (ε\κ. 1 καl 2). 

ΤΟ ναUδριον τοUω ύπέστη κατ& καιραUς μικρ<Χς έπισκευάς, Εχει δΕ κατα 
μέγα μέρος καταρριφ&fj ό δυτικΟς α\Jτοϋ τοίχος, ϊνα συγκοινωνfισΌ τΟ παλαιΟν 
κτίσμα πρΟς τετράγωνον νάρ&ηκα, προστε&έντα είς πολυ μεταγενεστέραν 

εποχi]ν ( ε\κ. 2). 
~Ολόκληρον τΟ Εσωτερικόν του κοσμείται δια τοιχογραφιών, αϊτινες δμως 

Εχουσιν ύποστfι &τυχιΟς μεγάλην φ&οράν, όSστε σήμερον οϋδεμία σχεδΟν έκ 
τών σκηνών σφζεται άκεραία. 

ΕLς rΟν νότιον rοίχον διεσώ"θη Εν καλΏ σχετικώς καrασrάσει γραπτη 

Εlκ. 3. 'Η κtιτορική 8πιγραψή τoiJ ναϋδρίοu τoiJ Κρανιδίου, κατd φωτογραφία-ν. 
13 
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Επιγραφ1lj rflς όποίας παρέχομεν καl πανομοιόrυπον (εLχ. 3 καl 4). eH μεtα
γραφη της &ξιολόγου ταύτης έπιγραφης /!χει οϋτως: 

f" • Ανεκτίσ(θη) έκ βάθρων καl i'ι.νεζωγραψi]σ(19η . 
(διd l)ί;όδ(ου) καi μισθωαποδοσίας Kvρov Κ(ύρ) 

_gfαν(ov1-jJJ Μούρμουρα καl Θεοδώ:_:(ας) njς αVτοV γαμε(rf;ς 

καl τών τέκν(ω)ν αύτώ1' είς λύτρογ καl αφεσ(ι)1' 

τών δ.μο.ρτι('i:ηι αVτώ1'. Διd χηρΟς δf.: κάμοV 

~Ιω(ά111ιου) τοV καί δ.Jιαστηλώσωιτος τdς σεπτdς οίκόνας ταύτ(ας έκ,) 

μεγαλοπόλε(ως) 'Α θψ(ώ>') 'Ο(κ)τοv6(ρ)ή(φ ;} ι', !!τ(οvς) ,~ψι')'' 

(=67 53=1245}. 

Κατα τη" Επιγραφην ταύτην τΟ ναUδριον rουτο 'iδρύ{}η 1 δαπάναις 

&ρχοντος πι{)·ανώτατα τijς περιοχfjς Εκείνης καλουμένου Μανου1lλ Μ ούρ

μουρα -μη μαρτυρσυμένου CiλλοΗεν, καθ·' δσον τούλάχιστον γνωρίζω 2 ~ καl 

έκοσμ1lft·η δια τοιχογραφιών ύπΟ του Άι1·ηναίου ζωγράφου ~Ιωάννου έν Ετει 

1245 μ.Χ. 
ά'Ενεκα τής &κριβούς χρονολογ1lσεως κα&ίσταται τΟ κτίσμα τούτο &ξιο

λογώτατον, &φ~ ού μάλιστα διασψζει πολύτιμα λείψανα βυζαντινi'ϊς ζωγρα

φικrjς τών μέσων τοϋ 1.3ου αl.ώνος, liτοι δείγματα προγενέστερα τci)ν τοιχο

γραφιών: Αl.γίνης, Μυστρ& καί τών εν τfι κα&όλου κυρίως CΕλλάδι γνωστών 

μέχρι τοίίδε βυζαντινών τοιχογραφιών. 

Κατωτέρω παρέχομεν τfιν περιγραφi]ν του άξιολόγου τούτου - &γνώστου 

δε μέχρι τοίίδε- βυ~αντινοίί μνημείου. 

Α Ό ~Αρχιτεκτονική. ΤΟ ναUδριον τοίί Κρανιδίου εlναι κτίσμα μικρών 

διαστάσεων (6.1 Ο Χ 2,86μ.) 1δρυμένον καta τον dπλοίίν tύπον τών καλουμένων 
σταυρεπιστέγων βασιλικών, κατd τΟν Οποίον έγκαρσία καμάρα διακό-

1 ΤΟ κτίσμα τοϋτο, σuμφd)νως πρΟς την χρονολογία ν τfjς επιγραφfjς, ίδρύitη κατα 

τijν έποχην τfις έν Έλλάδι φραγκοκρατίας. <Η φραγκικ1l κυριαρχία δρχεται ε'ις τi1ν 

έπαρχίαν 'Αργολίδος &πΟ τoiJ ετους 1212· εκτοτε ή Άργολlς ύπ)]χ&η εlς την αύfJ-εντίαν 

τ&ν μεγάλων Δουκών τών 'Αθηνών de la Roche, οίτινες διcbκουν την έπαρχίαν διιi συγ

γενών των ανεγνωρισμένων ύπΟ τοϋ Πρίγκηπος τοϋ Μορέως (βλ. Miller-Λάμπρou, 

Ίστορίαν τi'jς Φραγκοκρατίας, Α', σελ. 93). Αί σχέσεις 'Αργολίδος καi Άftην&ν έρμη

νεύουσι καΊ τi1ν εν τfι περιοχfι της <Ερμιόνης παρουσίαν και δριiσιν 'Αθηναίων τεχνιτών 

καί ζωγράφων. 

2 Ό άρχων Μούρμουρας είναι πιitανώτατα εΊς τών <Ελλήνων &ρχόντων, ο'ίτινες αύτο· 

βούλως προσεφέρftησαν να παραδώσωσι τΟ: φρούρια Κορίν{)-ου, Ναυπλίου, Μονεμ~ 

βασίας καl 'Άργους, λαβόντες την ύπόσχεσιν τοίί σεβασμοίί ύπΟ τών Φράγκων τfις 

'ftρησκείας και τών 1τ&ών τών κατακτηftέντων· εΙναι δε yνωστΟν Οτι ύπΟ τοiις Φράγκοuς 

ή χώρα fικμαζε, τfις παρακμfις &ρχομένης &πΟ τοϋ 'βανάτοu Γουλιέλμου Γ' Βιλλεαρδουt

νοu (•r 1278). 

ο 

,-~~~~~~~~-=~---~ 

Είκ. 5. Κάτοψις και τομ1J κατιi μijκος τοίί παρό. τΟ Κρανίδιον ναϋδρίοu. 
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πτει την κατa μηκος καμάραν τού ναοϋ (είκ. 6). Ό τύπος ούτος εlναι λίαν δια
δεδομένος είς μικροΊJς ναοΊJς τών έλληνικών χωρών &πο τοϋ 13ου αίώνος καl 

έξης ι, το &ρχαιότερον δΕ ΕΚ τών μέχρι τούδε γνωστών βυζαντινών μνημείων 

τοϋ τύπου τούτου είναι το εξεταζόμενον. 

Τοϋτο είναι εκτισμένον δι' aργών λίι'tων μετa παρενίJέτων ενιαχού πλίν

ι'tων καl μόνον ι] Άψlς καl το εγκάρσιον κλίτος εχουσιν επιμελεστέραν πως 

ΕΎΑfΓΕ· -- ΛίΣΜΟΣ;::: 
m 

~ 
;? 
J> 

ΑΝΑΛΗΨΙΣ. ΓΕ.ΝΝΗΣ ΙΣ ο 
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ο 
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5: 
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δια πελεκητciJν λίίJων και παρεντιι'tεμένων 

πλίν8ων τοιχοδομίαν (είκ. 1 καΙ 2). cH μεγάλη 
σχετικοJς στρογγύλη Άψlς κοσμείται διa δύο 

σειρών Εξ δδοντωτοϋ Εκ πλίν{}ων διακόσμου, 

μία δε μόνη όμοία σειρa περιτρέχει τον ναόν' 

το εγκάρσιον κλίτος κοσμείται διa δύο σειρών 

εκ πλαγίως τε&ειμένων πλίνι~ων· 1] στέγη δια

τηρεί καra το πλείστον τrJ.ς &ρχικaς μεγάλας 

κεράμους. 

'Αρχικώς Εφωτίζετο διa τριών παραΟύ

ρων Επιμελώς εκτισμένων, ένος διλόβου επl 

τfjς CA ψ L:δος- ε:ιτεσκευασμένου σι'ι μερον- και 

δύο aπλών τοξωτών ΕΠL τ(ον τυμπάνων της $1 

εγκαρσίου καμάρας το τετράγωνον τfjς νοτίας 
πλευρ<Χς είναι μεταγενέστερον, &ρχικ1) δf. εlναι 

1] aνω-θεν αuτοϋ κόγχη (είκ. 2). 
"Ο τρόπος ούτος τfις τοιχοδομίας, ό περι

ορισμος τοϋ &ρι&μοu καl του μεγέ{}ους τών 

παρα-θύρων και 1l λιτότης τού aρχιτεκτονικού 

διακόσμου είναι χαρακτηριστικ1) σειρ<Χς δλης 

συγχρόνων ναών ίδίι;χ της Πελοπονν1Ίσου καl 

τών νήσων (ναών: Γερακίου, περιοχης Καρυ

στίας εν Εvβοίq κ. &λλ.). 

Παρa η)ν εvτέλειαν τfjς τοιχοδομίας και 

την γλισχρότητα περl τΟν δίάκοσμον, ό μι

I I Σ τ ,A.J'~P I ο Σ I ill κρος ούτος ναος εμποιεί καλΊ)ν εντύπωσιν με 
Εlκ. 6. Διάταξις τών τοιχογραφιών τaς wραίας &ναλογίας του καl τaς iJψηλaς 

τοί:ί ναiiδρίου. σχετικώς διαστάσεις του. 

Β Ό Τοιχοyραφίαι. Μεγαλυτέραν σημασίαν, ί:'νεκα της &ναγραφομένης 
χρονολογίας, εvέχουσι τα λείψανα τών τοιχογραφιci)ν εν τψ εσωτερικq>. 

1 Βλ.· Μ i 11 e t, L'ecole grecqιιe dans l'architectnre 1Jyzantine, I>aris, 1~116, σελ. 4 
κ.έ. Πρβλ. Γ. Σωτηρίου f] Movij τijς Λαύρας (έν Ήμ. Μ. 'Ελλάδος 1925) σελ. 187. 
Α. 'Ο ρ λ ά ν δ ο υ, 'Η Μονη Βαρνάκοβας, ΆiJηναι, 1922, σελ. ~' Α. Ξ υ γ γ οπού λ ο υ, 
Μεσαιων. μνημεία Ίωαννί.νων, έν 'Ηπειρωτ. Χρονικοίς, έτος Α' 1926, σελ. 56. 
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α'. Διάταξις. Εiς τa.ς τοιχογραφίας ταύτας δύναταί τις νa διαχρίνη 
' ' '{υ' 'Λο" τη-c ιΒι.•ζαΊ'τινΊlς παραδόσεως, διατεταγμέvον χατa τον εικονογραφικον ,, "'' • J • 

Εlκ. 7. Τοιχογραφία τής 'Αναλ1Ίψεως (εtς το &.?ιστερον τμijμα της i'iνωθεν 
τού ίεροί:ί Βήματος καμαρας). 

το σύνηίJες δογματικον 11 λειτουργικον σύστημα. 'Άνω-θεν τών όλοσώμων 
· ' - ' ' ' ' η τών όποίων διασcί>ζονται, παραστάσεων: &γγέλων, ιεραρχων και αγιων, μερ . 
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άπλοϋνται ανα μία ε'tς μεγάλα τετράγωνα αί εuαγγελικαi σκηναl καl μόνον 
τΎjν ύψηλοτέραν έγκαρσίαν καμάραν ολόκληρον καταλαμβάνει η Πεν
τηκοστή. 

Έκ τών τοιχογραφιών tfjς άνατολικfjς πλευρας οlιδεν 'ίχνος διεσώι'}η, 
&ναμφιβόλως δμως είχε διακοσμη&η αuτη διa tijς τυπικfjς Πλατυτέρας έν 
τft κόγχη τοϋ Β1Ίματος καi διa τοϋ Εuαγγελισμοϋ έκατέρω&εν ιfjς •Αψίδος. 
Ε'tς την καμάραν τοϋ ίεροϋ Β1Ίματος διεσώι'tησαν δύο σκηναί: τfjς Γεννήσεως 
δεξια καl tfjς 'Αναλήψεως aριστερά, αί καλύτερον έξ δλων τών iJ.λλωv διακρινό
μεναι (είκ. 7- 9). Τας λοιπας σκηνάς, έλάχιστα 'ίχνη τιJiν όποίων διεσώι'tησαν, 
έρμηνεύει τα παραη&έμενον ένταϋι'tα σχεδιάγραμμα (ε'tκ. 6). 'Εκ τοϋ κύκλου 
η:Ον δώδεκα έορτών φαίνεται δτι η Μεταμόρφωσις εχει ι'tέσιν προ τfjς 'Ανα
λ1Ίψεως (η παράστασις εχει σχεδΟν έξαφανισ{tη) η 'Ανάστασις δε αναπτύσσεται 
είς; δύο σκηvας (Μυροφόροι καl ε[ς "4δου κά&οδος)· η Πεντηκοστη &φ' έτέ
ρου εικονίζεται ώς συν1Ίι'tως μετα τfjς 'Αναλήψεως ε'tς το κέντρσtt (ε'tς την 
έγκαρσίσν f:vταϋι'tα καμάραν)· αί ι'tέσεις: τfjς Σταυρώσεως είς τον δυτικον 
τοίχον, τfjς Γεννήσεως εις τον νότιον καl της Κοιμήσεως τfjς Θεοτόκου είς 
τον βόρειον παρατηρούνται καl ε'ίς συγχρόνους ναοiις έν Σερf~ί~ 1. 

'Έχομεν οϋτω t<χς &ποκρυσταλλωι'tείσας δώδεκα εuαγγελικας σκηνας τfjς 
βυζαντινής ε'ίκονογραφίας, aς &ναφέρει δ Ν ικηφόρος Κάλλισrος rjroι: Εuαγ
γελισμόν, Γέννησιν, ·vπαπαντήν, Βάπτισιν, Μεταμόρφωσιν, 'Ανάστασιν τοίί 
Λάζάρου, Βα'ίοφόρον, Σταύρωσιν, 'Ανάστασιν, 'Ανάληψιν, Κοίμησιν καΙ. 
Πεντηκοστήν. 2 

Δια τrον δώδεκα τούτων σκηνών εικονίζονται τα κι•ριώτερα σημεία τfjς 
ζωfjς τοϋ Χριστοϋ, συμφώνως προς τον κύκλον της βυζανηνfjς παραδόσεως, 
έν φ η &νατολικη έπιμένει ε!.ς τfιν &πεικόνισιν τώv Παθών τοίί Χριστού. 
Εlς τον εlκονογραφικον κύκλον τι:ίιν νεωτέρων- ~·όλις κατα 28 ετη- τοιχο
γραφιών τfjς 'Όμορφης Έκκλησιας Α'ίγίνης 3 τονίζονται τα Πάθη, διότι, πλην 
τfjς Σταυρώσεωc, ε!.κονίζονται τέσσαρες i!ί.λλαι πκηναl τών Παf}c'Ον, r]τοι ή 
Προδοσία καl ό eΕλκόμενος, ή 'Αποκαι'tήλωσις καΙ. δ ΘρfjΙ'Ος, παρι~λείπονται 
δε ή Βάπτισις, Μεταμόρφωσις, Κοίμησις καl Πεντηκοστή, οπερ aποδεικνύει 
την σχέσιν τών τοιχογραφιών τfjς ΑΙ.γίνης προς την &νατολικηv παράδοσιν, 
έv φ δ εlκονογριιφικος κύκλος τού ήιιετέρου ναϋδρίου &κολου&εί πιστώς την 
«βι•ζαντινήν». 

β'. Εικονογραφία καl τεχνοτροπία. Αί &ρτιώτερον έκ τών &vω-
1 

Πρβλ. G. Μ i 11 e t, Recherches sur l'iconographie de I' Eνangile, aux XIV - XVI 
s. Paris, 1916, σελ. 18 κ.έ. 

' Βλ. Μ i 11 e t, Recherches etc. €. av. σελ. 21. 
3 

Πρβλ. Γ. Σωτηρίου, 'Η ομορφη 'Εκκλησιa Αtγίνης (Εν 'Επετ. 'Εταιρ.Βυζ. Σπου
δών, Β'- 1925 ·σελ. 247 κ.έ.). 

Α ~ , , •tτ 'Αγία Ί'ριι'ι.c Κρανιδίου. Γ. . ..:;ωτηριον- η , 1!!9 

- .<l. - ωc ς ε'ίδομεν είναι 1.1 Ά νάληψις καl ή Γέννησις πλην , νων διασωuεισαι, • , - Π -
τwω σκη ' ' f:κ τη-ς Κοιμήσεως τΥjς Θεοτοκου, της εντηκοστης τούτων διεσω{}ησαν τμηματα , 

Εlκ. 8. Τοιχογραφία τής Γεννήσεως (εtς το ?εξιον τμijμα της &νωθεν 
τοu ίεροίί Βήματος καμαρας). 

, τέρω τη' ν περιγραφήν. κα'ι ό) οσώμων τινών παραστάσεων, ών παρεχομεν κατω ' 
' ' " " κατα τον 14ονl αίώνα 1. 'Ανάληψις (εl.κ. 7). cH σκηνη αυτη, ητις , 
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άπλουται συχνότατα ε'ίς ολόκληρον την aνω&εν του ίερου Βήματος καμάραν, 

συγκεντρουται ενταυ&α ε'Lς ενα δρδογώνιον χώρον. 

τα πρόσωπα είναι διατεταγμένα εν αuτjj κατα τον συν11&η τρόπον: 

η Θεοτόκος παρίσταται μεταξi' δεικνυόντων &γγέλων, εκατέρωι'tεν ε'LκονίζΙΙνται 

οί μαι'tηταί, aνω&εν δε δ Χριστος ενδεδυμένα; το χρυσοκίτρινον ι!νδυμα εντος 

δόξης (Ύjτοι της λεγομένης μαντόρλαc) φερομένης ύπο τεσσάρων &γγέλων. Χαρα

κτηριστικον ενταυ&α είναι δτι ή σκην1) περιορίζεται ε'Lς μόνα τα πρόσωπα 

στερουμένη οίουδήποτε τοπείου: δένδρων η βράχων. :Άν εις τοϋτο προσ

τει'tj] ή κα&' ομίλους διάταξις τών προσώπων ε'ίς εν επίπεδον καl ή αuστηρα 

συμμετρία τόσον της δλης συν&έσεως δσον κα'ι τών μεμονωμένων προσώ

πων ε'ίς τας στάσεις των κα'ι τας χειρονομίας, εχομεν εις την σκηνην ταύτην 

τοuς κυρίους χαρακτfjρας ηiς μεσοβυζαντινijς ζωγραφικijς, ουδένα δε εlσέτι 

Εκ τcuν νεωτερισμών τijς τέχνης τών Παλαιολόγων. 

Προς την μεσοβυζαντινην ζωγραφικην συμφωvοuσι καl aλλα γνωρί

σματα, rος είναι ή ηρεμία καl δ άπλοuς ρυι'tμος tών κιν11σεων, τa χαρακτη

ριστικα τών προσώπων με τοuς εξέχοντάς πως δφι'tαλμοuς καl11 πλιχσις αuτών, 

f]τις γίνεται κατα τον παλαιον παραδεδομένον τρόπον: ε[ς γενικον δηλ. φαιον 

η κίτρινον τόνον του προσώπου aποδίδονται δια σκοτειvου σχεδιαγράμματος 

τα χαρακτηριστικά, φωτίζονται δε εlς το μέτωπον, τaς παρειaς καl καtιχ μijκος 

τfjς ρινός. Καl ή πτύχωσις τ<:iJν ενδυμάτων, αν καl εuρεία, δεν εχει την ελευ

-δερίαν καl τον πλοϋτον τfjς εποχijς τών Παλαιολr5γων, οvτε τας χαρακτηρι

στικaς εντόνους aντανακλάσεις. Ένταυ&α &κολΟ1Ιι'tουνται αί παλαιότεραι 

μέι'tοδοι: αϊ πτυχαl γίνονται δια σκληρών σκοτειν(uν γραμμών aνευ μέσων 

τόνων, ίσχυρώς δε τονίζονται τα περιγράμματα, οϋrως wστε, παρα τας πολλας 

πτυχaς τών ενδυμάτων κα'ι τας &νεμιζομένας aκρας των, ν' aποδίδεται σαφης 

δ σχηματισμος του σώματος καl τfjς κινήσεώς του. 

Άφ' ετέρου τα ώραία, μικρα καl ψοειδfj πρόσωπα, τα {•ψηλα αναστήματα, 

αι φυσικαl καl χαρίεσσαι κινήσεις τών χειρών κα'ι ή διάφορος aπόδοσις τών 

ελαφρών ενδυμάτων τών &γγέλων εκατέρω-aεν τfjς Θεοτόκου καl τώv βα~)ειώv 

πτυχώσεων τώv μανδυών τcίJν 'Αποστόλων είναι χαρακτ:ηρες, ο'Lτινες συνδέουσι 

την τοιχογραφίαν ταύτην προς «βυζαντ:ινάς», 1iτοι ελληνιστ:ικrις παραδόσεις. 

Έκ των επιγραφών τfjς εlκόνος &vαγινώσκονται: Η ΑΝ ΑΛΗΨΙC καl 

&ριστερri: ΑΝΔΡΕC ... ΟΡΑΤΑΙ ..... 
2. Γέννησις (εικ. 8 κα'ι 9). Κιη'tαρώπρον &χόμη τ·f]ν σzέσιν προς 

ελληνιστικοuς τύπους διασc§ζει ή &τυχώς λίαν κατεστραμμένη σκηνη της Γεν

νήσεως, εξ ής δεν διακρίνονται σ11μερον ει!ι1] 'ίχνη τfjς Παναγίας σχεδον ' 
κατ' Ενώπιον και'tημένης με η)ν χείρα ύπο η)ν σιαγόνα, κάrω1~εν δεξι<Χ μέγα 

μέρος τfjς νίψεως τοu παιδος καl aνω δ δμιλος με τον aγγελον καΙ τοuς δύο 

βοσκούς, τον αuλουντα δηλα δη νέον και τον γέροντα τον φοροuντα μηλωηΊv. 

<Η &φελΥjς στ<Χσις του γέροντος βοσκού (ε'Lκ. 9) με τ:ό λίαν εκφραστικον 

~ . 'Ι{ Άγία Τριι1ς Κοανιδίου. 
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τον νεαρον 

τον αuλόν. 1 

""μη- μα εκ τη-ς τοιχογραφίας τ'i]ς Γεννήσεως (δεξιον τ μη μα της εtκ. 8). 
Εlκ. 9 . .ι 

λ ' < " ος καl &νεμιζομένη σκοτειν1) 
'Η χαριέντως κλίνουσα κεφα η' η ατακτ 
------------------ , αί έν ,- Γεννήσει Δαφνίου (έν Millet, 

ι Πρβλ~ δμοίαν στάσι ν _το~ γ~ρο~~~~ π~~~-ε~~Ι)~ τοu νέ~ ποιμένας δε με τοuς πόδας 
Le monastere de Daphιυ, Ι ans, , 

· (' Millet Reclιerches etc. f.. άν. σ. 114). 
χιαστι εν , 
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κόμη, τα ωραία χαρακτηριστικα τοίi προσώπου και οί ύψούμενοι δφ&αλμο[ 

uπεν&υμίζουσι πρότυπα βουκολικων σκηνων, ατινα δια των μικρογραφιων 

τών χειρογράφων διετηρή&ησαν μέχρι τΥjς τελευταίας ταύτης βυζαντινΥjς 

περιόδου. Καl 1Ί μορφη τοίi βράχου οπισ&εν τοίi αvλητοίi είναι όμοία προς 

η1ν παρατηρουμένην εiς μικρογραφίας τοίi Εvαγγελίου Ίβήρων 1. Παραβολη 

τΥjς παραστάσεως ταύτης τοίi αvλητοίi τοϋ ναοίi τΥjς cΑγ. Τριάδος προς τfιν 

δμοίαν σκηνην τοίi σχεδον συγχρόνου ναοίi τΥjς 'Όμορφης 'Εκκλησιάς Αiγί

νηc 2 κα&ιστ~ φανεραν η1ν μεγάλην διαφορaν τΥjς τεχνοτροπίας μεταξu τοιχο

γραφιων άκολου&ουσων ελληνιστικa καl άνατολικα πρότυπα. 

Κα'ι Ίl σκηνη τΥjς νίψεω; τοίi παιδος εlς την δεξιaν γωνίαν κάτω εχει 

ίκανΊ1ν φυσικην χάριν με η1ν Σαλώμην δοκιμάζουσαν δια τΥjς μιας χειρος το 

ϋδωρ, διa δε τΥjς ετέρας κρατούσαν το βρέφος με ολως φυσικην κα'ι στι

γμιαίαν κίνησιν. 

Έκ των έπιγραφων τΥjς παραστάσεως διακρίνεται δ τίτλος τΥjς εiκόνος: 

Η Χ(ριστ)ΟΥ ΓENNHCIC κα'ι δεξιa τΥjς Θεοτόκου: Θ(εο)C ΊΌ ΤΕΧΘΕΝ .... 
3. Κοίμησις Θεοτόκου. Έκ τΥjς Κοιμήσεως σψζεται μόνον το &ρι

στερον ΊΊμισυ κα'ι τοϋτο άρκετa έφ&αρμένον (είκ. 10), ίκανον ομως να δείξη 
εl.ς ήμaς, Οτι ΚαL ή σκηv1l αϋtη δεν 1fχει ένταίi{)α την aνάπτυξιν, f\ν λαμβάνει 

κατa τον 14°" αίωνα, άλλα περιορίζεται εlς η1ν κυριαρχούσαν διa τοϋ μεγέ
&ους παράστασιν της Θεοτόκου, τοuς δύο ομίλους των Άποστόλων καl 

τον Χριστόν. Το σωμα τΥjς Θεοτόκου κα'ι ή κλίνη aποδίδονται aνευ προ

οπτικΥjς έπl ενος σχεδον επιπέδου, έν φ OL Άπόστολοι παρίστανται μ€ καλfιν 
κίνησιν καl τα ένδύματά των με LΚανΎjν εvλυγισίαν. 

4. Πεντηκοστή. Έκ τΥjς σκηνΥjς τΥjς ΠεντηκοστΥjς διεσώ&ησαν όπως

δήποτε καλως δύο κεφαλα'ι Άποστόλων (εlκ. 11). cH σκηνη αϋτη, f]τις κατε

λάμβανεν ολόκληρον την έγκαρσίαν ύψηλοτέραν καμάραν τοίi ναϋδρίου, φαί

νεται καl έκ των δύο τούτων Άποστόλων καl έξ aλλων ύπολειμμάτων, οτι 

δ€ν διετί&ετο έν 1Ίμικυκλίφ, δπως συνή&ως είκονίζεται ή Πεντηκοστη άπο τοϋ 

14ου αίωνος κα'ι έξης, &λλ' δτι ol Άπόστολοι παρίσταντο είς δύο σειράς s. 
cΩς διακρίνεται καl έν τfj εtκόνι, οι Άπόστολοι, εlς φυσικον σχεδον μέγε&ος, 

έκά&ηντο έπ'ι κα&ισμάτων, των οποίων φαίνεται το uψηλον ευ&υ έρεισίνω

τον, έν φ οπισ&έν των διακρίνεται aρχιτεκτονικό ν τι βά&ος- το οποίον είς 

ουδεμίαν aλλην σκηη1ν παρετηρήσαμεν- συνιστάμενον έκ τετραγώνων πεσ

σων έζωγραφισμένων διαγωνίως καl έξ ενος ε'ίδους επιστυλίου, έφ' ού διασψ

ζονται τα γράμματα ΓΛΟC(σα)C ... 

1 Βλ. έν Ch D i e h Ι, Manιιel d'art byzantin, 2α έκδ., Paris, ΙΙ 1926, εtκ. 225. 
'Γ. Σωτηρίου, Ή δμορφη 'Εκκλησιιi Αtγίνης, "Εν~. άν. εtκ. 11 έν σελ. 255. 
" Όμοίαv διάταξιv βλέπε εtς Καππαδοκικούς vαοuς (έκκλησίαν τοϊi Geledjlar) παρa 

G d. Jerphanion, I~es eglises rnρestres de Cappadoce, Paris, 19:?5. Πίν. 52. Πρβλ. 
καi μωσα'ίκον τοϊi 12ου αiώνος Ε\' Grottaferata Ρώμης παριi D a I t ο η, Byzantin art and 
archeology, London, 1911, εiκ. 243 έν σελ. 414. 
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At δύο σφζόμεναι κεφαλαl τών 'Αποστόλων, έξ &ν δ εϊς &γένειος κα'ι 
' - στρογγύλου Ί'ενείου, προδίδουσι τέχνην &ριμον καΙ. 

ό ετερος μετα μικρου 

ΕlΚ. 10. Τοιχογραφίαι: τής Κοιμ11σεως τής .~εοτ,όκο~ aνω ~α\ ό1~οσώμων 
παραστάσεων ('Αρχαγγέλου Μιχαi]λ και Αγιου εωργιου κατω. . 

, ~-. " α'ι τα χαρακτηριστικα τονίζονται με σχεδιαγράμματα, ωραία 
επψεΛη αν Κ , ι - ροσ 

ι με κη'Ίίδας φωτ(γ καΙ. σκιαc έξαίρει την πλαστικοτητα του π -
φωτοσκιασις ' , - - - δ'ζ ι c παρα-
ώπου, εν φ &φ' έτέρου διa τΥjς στροφijς της κεφαλης κερ ι ουση αι 
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στάσεις εlς ελευθερίαν. σι δψ&αλμοί των εlναι μεγάλοι, δπως εlς εργα της 

μεταβυζαντινfjς εποχfjς, χωρlς να εχωσιν δμως το διαπεραστικον καl εντονον 

βλέμμα εκείνων, aλλa γλυκu καl εκφραστικόν, δπως καl ε'ί;; τας λοιπaς τοιχο

γραφίας του ναϋδρίου παρατηρείται. 

5. Εlς την εlκόνα 10 διαφαίνονται τμήματα τών όλοσώμων άγίων 
καl aρχαγγέλων, οϊτινες, κατα το σύνη-&ες, κατελάμβαναν τα κάτω μέρη τών 

τοίχων του ναου· παρα την μεγάλην φ-&οράν, 11ν εχουσιν ύ,qτοστfj α't μορφαl 

αύται, δύναταί τις εκ τfjς αϋστηρας κατα μέτωπον στάσεώς των, εκ τfjς πλά

σεως του προσώπου, εν ύ ύπερισχύει ή δια σχεδιάσεως μαλλον aπόδοσις τών 

χαρακτηριστικών, καl εκ τών μεγάλων των δψ&αλμών, να διακρίνη τ1Ίν στεν1Ίν 

σχέσιν των προς την μνημειώδη τέχνην τfjς προγενεστέρας εποχfjς. 

Τέλος διεσώ-θ-ησαν καl δύο ετεραι παραστάσεις ε'ίς τοuς τοίχους τοuς 

έκατέρω-&εν του Τέμπλου : του Χριστού &ς Έ μ μ α ν ο υ η λ καl τfjς Θεοτόκο υ 
μετα τfjςεπιγραφfjς: «Μ1Ίτηρ Θεου,η τεκουσα τον ενα της Τριάδος», 

τών όποίων δεν εχομεν δυστυχώς τας φωτογραφίας. Έκ τούτων η &ραιο

τάτη παράστασις τοί! &γενείοiJ Χριστοί! &ς Έμμανουηλ είναι &ξιολογωτάτη 

με την κεφαλl~jν όμοίαν κατα την τέχνην προς την κεφαλην τoiJ νέου βοσκοϋ 

τfjς Γεννήσεως:. 

'Εκ τijς &νωτέρω &ναλύσεως τών διασω-&εισών τοιχογραφιών τοί! ναϋ

δρίου τijς eΑγ. Τριάδος παρa το Κρανίδιον δύνανται νa εξαχ-&ά'Jσι τα έξiiς 

συμπεράσματα: 

Ε'ίς τaς τοιχογραφίας rαύτας του ετους 1245 δεν παρατηρούνται &κόμη 
αί νέαι μέ{)οδοι καl κατευ-θ-ύνσεις, αϊτινες επετεύχ-&ησαν εν τ'jj ζωγραφικ'jj κατα 

τον 14°" α'Lώνα, &λλa διατηροuνται οί χαρακτfjρες τijς μεσοβυζαντινfjς τέχνης 
εχομεν δμως μεγαλυτέραν πρόοδον ενταυ-&α εν σχέσει προς ηΊν μνημειώδη 

τέχνην του 12ου αιcσνος δ σον aφορ~ εις ηΊν λεπτην παρατήρησιν, την aπόδοσιν 

aλη-&εστέρων κιν11σεων και την καλυτέραν πλάσιν καl εκφρασιν του προσώ

που. τα πρόσωπα του Χριστοί! &ς Έμμανου11λ, του νέου βοσκού ε'ίς την 

Γέννησιν καιτου γενειοφόρου 'Αποστόλου ε'ίς ηΊν Πεντηκοστην εύρίσκοvται 

εLς τΟ αVτΟ επίπεδον τέχνης πρΟς πολλCι δμοια πρόσωπα εΙκονιζόμενα εLς τας 

σχεδον συγχρόΥουζ τοιχογραφίας του εν Βουλγαρί~ ναοί! τfjς Μπογιάνας (1254),1 
με{)' &ν όμοιάζουσι κal coc προς την δια ξηρογραφίας (a secco) τεχνικ1Ίν· 

προαναγγέλλουσι δε Ύ]δη τaς τολμηροτέρας προόδους, τaς όποίας επέτυχεν ε'ίς 

τα σημεία ταύτα ή τέχνη κατα τον 14ον αlώνα. 

A't τrηχογραφίαι αύται τοi! Κρανιδίου βλέπομεν δτι συνδέονται προς 

μικρογραφίας ελληνιστικi'jς παραδόσεως, οιJχl δε &νατολικfjς εχοντες δε 

' Βλ. Α. G r a rJ a ι-, L'eglise de Boϊana, Sofia, 1024 (εν Monnn1. de l'art en Bulga
rie, τόμ. 1). 
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" e , ~ ναϋδρίου τούτου τfjς 'Αργολίδος μετεκλή{)η 
e ' "ψ " οτι ο ζωγραφος του ' ' 
υπ ο ιv,- δ , ε-Qα νa δεχ-&ώμεν δτι ε'Lc τας Ά-&ήνας ll μνημειωδης τεχνη 
'ξ Ά{)ηνων, υναμ u - , " ''ξ 
ε ' 'ν 13ον α'ίώνα &κολου-&ε'ί τaς ελληνιστικaς παραδ~οσε~ς, αιτ~ες κ~τ ε'-
::~: ~οσκοίiντο ε'ίς το Βυζάντιον, εν φ οϋχl μακρaν των Α-&ηνων, εις την 

Εiκ. 11. Το διασωδεν τμημα έκτης τοιχογραφίας της Πεντηκοστης. 

κα_Qαρa δείγματα επαρχιακfjς τέχνης, &κολου-&ούσης πρό
Α'ίγιναν, 1!χομεν υ 

τυπα ανατολικά. ' ' ' e ' 

A
e ογραφίαι τέλος αΏται, αϊτινες εγένοντο εις εποχην υποδουλωσεως 
ι τοιχ cι c φ , ':!)/ ~πη 

τ~ ώ ας ε'ίς τοiΙς Φράγκους, &ποδεικνύουσιν οτ~ η ~αγ~οκ~ατια ο~τε 'ε -
~ς χ ρ " ' ' ΟΊjJε τη' ν Εξέλιξιν τfjς βυζαντινfjς τεχνης εLς τ ας ελληνικας χωρας. 
ρεασεν ουτε ανεκ - . · -

Γ. Λ. ~f..ΠHI'IOY 



ΕΙΧΟΝ ΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΟΙΚΟΣΗΜΑ; 

Το &έμα τουτο πολλοuς σοφοuς εκ τών ημετέρων καl ξένων &πησχό

λησε μέχρι σήμερον aνευ οριστικής του ζητ1Ίματος λύσεως:· Άσχολη&εlς καl 

εγω με αuτό, &α προσπα&ήσω, κατόπιν πολυετών μελετών καl ερευνών, να 

καταλ11ξω εΙς εν &ετικον συμπέρασμα. 

Βυζαντινα οΙκόσημα, κατα την εραλδικην f!ννοιαν, (σχήμα δηλ. οικοσήμου 

με τον &υρεόν, τa εντος τούτου σύμβολα (attributs), τα εκατέρω&εν του &υρεου 
ύποστηρίγματα, τα ύπερ τον &υρεον στέμματα κτλπ.) οuτε μέχρι τfjς uπο τών 

Λατίνων &λώσεως τfjς Κωνσταντινουπόλεως, οuτε καl μέχρι της οριστικής 

uπο τών Τούρκων καταλύσεως του Βυζαντινσυ κράτους καl τfjς τελικής του 

γένους ύποδουλώσεως &νευρέ&ησαν. Μόνον ε'tς του Ducange το περίφημον 
βιβλίον "Historia Bγzantina» 1 δύο- καl ταυτα &τελfj- εύρίσκονται ο'tκό

σημα, 11 μaλλον εμβλ11ματα βασιλικά, δ δικέφαλος τ. ε. μέλας &ετος εντος 

ερυ&ροίί &υρεου, τών aυτοκρατόρων τijς Νικαίας Λασκάρεων, καl δ εντος 

επίσης ερυ&ρου &υρεου χρυσους σταυρος εχων κατα τας τέσσαρας αυτοϋ 

πλευρας τέσσαρα ανεστραμμένα, η &ντίνωτα, χρυσα επίσης, Β κατα τοuς μεν 

πυρεκβόλα κατ' aλλους, τών Παλαιολόγων. Άλλα καl αυτα τα βασιλικα εμβλή

ματα ο τε μέλας δικέφαλος &εrος τών Λασκάρεων ώς και δ περίφημος χρυσοϋς 

σταυρος με τα &ντίνωτα Β, δ τόσας προκαλέσας συζητήσεις, είναι οΙκόσημα, 

κατα η)ν εραλδικ11ν εννοιαν, ώς εν &ρχ[i τfjς παρούσης διετύπωσα; Κατα την 

γνώμην μου aσφαλώς οχι. 

Ό &ετός, ο τε δ.πλοϋς ώς καl δ δικέφαλο;;, f]tO γνωστος ώς εμβλημα βασι

λικόν, δηλωτικον τ. ε. τοϋ μεγαλείου καΙ. της 'ίσχύος τών 'Ελλήνων βασιλέων 

καl Δεσποτών, τούτου δ' ενεκα μετεχειρίζοντο αυτον καl o't Λασκάρεις καl 

καl οί Παλαιολόγοι καl οί Κατακουζηνοί, κακώς δε εξελ1Ίφ&η uπό τινων ώς 

ο'ίκογενειακον οΙκόσημον, &φ' ού μέχρι της καταλύσεως τijς Βυζαντινής Αυτο

κρατορίας ίιπο τών ΊΌύρκων- κα-θόσον μέχρι της στιγμ1Ίς τaύιης γνωρίζο-

μεν - ουδέποτε ούτος εση μειώ&η εν τος &υρεο1'. . 

"Ο &είμνηστος Σ. Λάμπρος ε'ίς τον «'Ελληνομν1Ίμονιi» του εδημοσίευσε 

πλείστας οσας εΙκόνας, χρυσόβουλλα, σφραγίδας, νομίσματα κλπ. τών διαφό

ρων 'Ελλήνων βασιλέων καΙ. Δεσποτών, καl δ1Ί τών Παλαιολόγων, aτινα 

&νεύρεν ε'ίς κώδικας, επίσημα εγγραψα καΙ. νομισματικας συλλογάς, ε'ίς ουδεν 

ομως εξ αυτών &ναφαίνεταί που Έ ρ α λ δ ι κ ο ς Ά ε τ ό ς. Ε'ίς μίαν καl μόνην 

περίπτωσιν εύρίσκομεν τον αυιοκρατορικον δικέφαλο1' &ετον εvτος Ιtυρεου, 

1 l~anΊiliae Aιιgιιslae σελ. 178 ;ω( 188 ("Εκδοσις Βενετίας 17\!2). 
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και η μοναδικη αϋτη πιρίπτωσις συντρέχει ακριβώς εις ύποσηΊριξιν τfiς εκτε-

&ησομένης γνώμης μου. , , , 
Είν. αι νωστη η κατα το ετος 1439 μετάβασις εις Φλωρεντιαν Ιωαννου 

γ ι=, -:=~"-κ'' 
Η ' - Παλαιολόγου δια την σύνοδον της Ενωσεως των εκκΛησιων. ατα τον 

του , . _ , "Ελ1 • ' 
' - 'ν τη Τοσκανικη πρωτευουση διαμονης του ο ,,ην αυτοκρατωρ, 

χρονον της ε tι • '"' • , _ , , _ 

' ') ') ώv καl ιδιαιτέρων περιποιήσεων ΕΚ μερους των αρχοντων της 
τυχων πο ' ' • , , , , , , 
Δημοκρατίας καl Sέλων να φανΌ &ρεσ,τος εΙ~ αυ:ου~, ηναγκασ~η" να νεωτε-

, ' προβαίνων είς πρaξιν &συνη&η μεν εις τα βυζαντινα ε&ιμα, συν-
ριση, και, , , , , 

_(l • ' ν δε ει~ τα 'Ι ταλικα τοιαuτα, εχορήγησε δια προσταγματος του εις 
ηυεστατη , • , - δ ' 

, " οντας τη-ς Φλωρεντιακfiς πολιτείας, "τον ση μαιοφορον της ικαιοσυ-
τους αρχ , , , _ _ 

(Gonfalonieι-e di o-ίustizίa) καL τοuς «ΟΚτω πρωtους των τεχνων» 
νης» ,., ξ' -
( riori delle arti =προέδρους συντεχνιών) 1 διάφορα προνόμια μετα υ των 
!ποίων «aδειαν, οπως διηνεκώς χρώνται τψ συν1Ί&ει σημείφ τfjς βασιλείας 
του μετα τfjς οφειλομένης καl προσηκούσης αιδους καl τιμής εν τοίς φλα
μούλοις αuτάΙν». Είς εν ΕΚ τών «Προσταγμάτων» 
το οποίον i\δημοσιεύ{}η ολόκληρον uπο τού Σ. Λάμ
πρου 2 βλέπομεν πανομοιοτύπως &ναπαρισηίμενον 
το «βασιλικον σημείον», το οποίον δεν εi:ναι Cί.λλο 
είμ·η δ γνωστος δικέφαλος αετός, &τέχν~ς ομ~ς 
uπο εραλδικην εποψιν, aπεικονιζόμενος, διοτι- ως 
παρατηρεί δ αναγνώστης- δ &υρεος ενουται εν
τελώς με το στέμμα, aποτελών οϋτω εν σύνολον, 
τa δε διακριτικα του στέμματος σημεία είναι εντε
λώς aσυνή&η. Καl οτι μεν δ δικέφαλος &ετος το 
πρώτον εν -&υρεψ εμφανίζεται δυνάμε-&α να Εξ-
ηγήσωμεν ΕΚ τού οτι εδει το « βασι~ικο,ν ~η μείον·: Θυρεος τοu 'Ιακώβου 
εν Φλωρεντίrt να σχεδιασftίi κατα τα εραλδικα de Morellis. 

ε&ιμα, ύπο aδαών δε &κολού&ων τοϋ 'Έλληνος _ " " • , , 
βασιλέως φιλοτεχνη&έν, κακώς εσχεδιάσ&η. Πιστοποιειται ουτ~ οτι ο Ιωα~-

Παλαιολόγος τον δικέφαλον &ετον ώς «σημείον βασιλικον» μετεχειρι-
νης ζ , , , δ , 
ζετο- οπωζ. δηλ. και OL Λασκάρεις καΙ. OL Κατακου ην οι κ.~ ι ?ι ιαφ~ροι 

Δ 'tαι _ ουχl δε rος οtκογενειακον οικόσημον, διότι τότε-αν ειχε τοιουτον 
εσπο , " 'λλ ' ' 

-{}α ~το φυσικόν, κατα τa εραλδικα f!{}ιμα, ν' &πο~είμη η μc:_ ον ~α ;π,ι-
τρέψη εις ωuς Φλωρεντινοuς aρχοντας οπως μ~ταχειριζωντ~~. πλη,ρες, το .. οικο: 
σημόν του εις την_ &πί-&ανον aλλως τε- περιπτωσιν, κα{} ην αυτ?ι ουτ~ι οι 
προσωπικώς τιμώμενοι καl αί συντεχνίαι δ)ν ούτοι προ·tσταντο εστερουντο 
οίκογενειακού οικοσήμου 11 επαγγελματικών εμβλημάτων, η &έσωσιν αυτό, 

- --;-;;:-i~ι-;s-i c h _Μ ίί ~ 1 e r, Acta et dίp1oιnata το μ. 3ος σελ. 195 καl G. Μ ίί 11 e r, 

Docnιnenti snlle re1azioiιi delle citta Toscane coi Τιιrclιί σελ. 172. 
2 Ν. 'Ελληνομνήμων τόμ. Δ' σελ. 188. 
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κατa tΊlν έραλδιΚi]ν συνή-θειαν, είς την κορυφrJν- en chef -- τών ιδίων αύτών 
Ο~ΚΟ~Ί1μ~ν κα~ επα~γε/~ματικών- Εμβλημάτων, εάν, ως είναι πι-&ανώτερον, 
ο.υ~οι ουωι 'οι προισταμενοι των συντεχνιών και αί συντεχνίαι δεν εστε
ρουντο τοιουτων. 1 

, 'Ά~λως εχει το ζήτημα δια τοuς μετέπειτα Παλαιολόγους, τοuς εις Ίτα
λιαν δη/ια δη μεωικΊ]σαντας εv&υς &μέσως μετα η1ν aλωσιν. Οuτως εις την 

σφραγίδα 'Ανδρέου του Παλαιολόγου, υ'Lου του Δεσπότοιt Θωμα, εν &ντιΊ'rέσει 

προς τας σφραγίδας τών -&είων του, του τελευταίου αvτοκράτορος Κωνσταντίνου 

κ~ι 'τοϋ ~ημητρ,ίου Παλαιο~όγου, Δεσπότου του Μυστρα, εξ &ν Ίl μεν πρώτη 
αυτον τουτον τον μεγαλομαρτυρα αυτοκράτορα aπεικονίζει με σχετικην επι

γραφ~ν, ~ δ: έτέ~α ,εν μέσφ εχει τον δικέφαλον &ετον και κύκλφ σχετικην επι
γραφην ως εκ των αναδημοσιευομένων ενταϋ-θα aπεικονίσεων εμφαίνεται 2 ει;; 

Σφραγίς Κωνστ. Παλαιολόγου. Σφραγίς Δημ. Παλαιολόγου. 

την σφραγίδα, λέγω, του 'Ανδρέου Παλαιολόγου, εν &ντι-θέσει προς τaς ως aνω 

σφραγίδας, ό δικέφαλος &ετος εύρίσκεται εντος -θυρεου, κα-θ' δλους τοuς έραλ

δικοuς κανόνας, με το βασιλικον (Δεσποτικον) στέμμα εις η1ν &ρμόζουσαν θ-έσιν. 3 

Το αlιτο λεκτέον δια τοuς εις Άγγλίαν διαπεραιω-θέντας εξ Ίταλίας 

Παλαιολόγους, ών οι τάφοι μf: κανονικα οικόσημα βάσιν εχοντα τον δικέφα-

' "Οtι οί. προ'ίστάμενοι τών συντεχνιών είχον οίκόσημα, U.πόδειξις καi το τοu Dome
ni.c~ Petrιιcci; ένός, έκ των ώς U.νω προεστώτων της κοινότητος, το δημοσιευftεν ε1ς την 

Rιvιsta Araldιca (τομ. 3 σ. 463) καί τό τοίί ώς U.νω αναφερομένου More11i είς το Libro 
d'oro de11a nobilta Italiana vol. VI σελ. 483. 

2 Νέος Έλληνομνήμων τόμος Α'. σελ. 418, 422, 426. 
3 Ίδε _τη,ν έν' τfi ~π?μένη ~ελίδι ~ίκόνα. Ώς παρατηρεί δ ά.ναγνώστης, ό 'Ανδρέας 

τιτλοφορει εαυτον cελεφ Θεου δεσποτην τών Ρωμαίων>. Οi\τος έν 'Ιταλία &vατραφεiς 

καί έκεί νυμφευ{}εiς Εδιδάχ{Jη τΟ: 'Ι ταλικ<'ι -lj{tη καί littιμα δη μιουργήσσς κ.α~ονικόv ο1κό
σημον με δικέφαλοv &ετόν. 
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λον πατουντα επ1. δύο πυλών συμβολιζουσii>ν την Ρώμην καl την Κωνσταν
τινούπολιν, &νεκαλύφ-&ησαν εις την 'Αγγλικην κωμόπολιν Landulph ι καl 
δια πάντα &πόγονον τών Παλαιολόγων η Λασκάρεων μετα την aλωσιν. 

'Ως προς το ετερον εμβλημα, το όπο του Ducange δημοσιευ&εν ως οικό
σΊ μον τrίJν Παλαιολόγων, τον χρυσοί!ν δηλ. σταυρον με τα &ντίνωtα Β, ουδε-
iα κατa την γνώμην μου, &μφιβολία δτι τουτο ουδ!:ν το κοινον εχει με την 

~ικ~σημολογίαν. Περl το εμβλημα αlιτο ιδίως σφοδρος συνήφ{)η &γrον &πο 
παλαιοτάτης εποχfiς μεταξu ξένων, συνεχισ&ε1.ς μέχρις εσχάτων μεταξυ ξένων 
καΙ. ημετέρων, οlιχl τόσον αν αlιτο κα-θ' έαυτο είναι οικόσημον, δσον ποία η 
σημασία τών κατα τας τέσσαρας του σταυροϋ πλευρας συμβόλων· συζητείται 
δfiλα δη αν πρόκειται περl του ψηφίου Β του 'Ελληνικου άλφαβήτου η 
περl πυρεκβόλου. 

'Εκ τών πρώτων περl. τοί! -&έματος τούτου εγραψαν οί σχολιασταl καl 
εκδόται του Κωδινου J. Goar (σοφος 
έλληνιστης άρχηγος τών εν Χίφ Δομι
νικανr:Ον, φίλος δΕ καΙ. συνεργάτης τοϋ 
Ducange) ( 1610- 1653) καl δ J. Gre
tscher (1620), ετι δε αlιτος δ περίφημος 
Ducange χαρακτηρίσαντες τα τέσσαρα 
Β ως πυρεκβόλα, ΕΠl τfl βάσει χωρίου 
τινος του Κωδινοϋ, δ_qrερ κατωτέρω -θέλω 
παρα-θέσει. Εις τούτους &ντείπον CJ.λλοι 
σοφοί, προεξάρχοντος του Μάρκου Vul
son, (Marc Vulson seigneur de la 
Colombiere 15 85 - 1 65 8) πρψην aξιω
ματικοί! τοϋ γαλλικο\! στρατοϋ καl έραλ-
διστοϋ, συνεπώς δε πολu δ.ρμοδιωτέρου Σφραγtς 'Ανδρέου Παλαιολόγου. 
του &ρχηγοϋ τών Δομινικανών να κρίνη 
έραλδικα ζητήματα. 'Ο Vulson όπεστήρι~εν δτι τα περl τας πλευρaς τοϋ 
σταυρου &νηκείμενα δεν ήσαν πυρεκβόλα, &λλ' &νεστραμμένα Β, τα οποία 
sσήμαινον «Βασιλεuς βασιλέων βασιλεύων βασιλεύουσι» η «Βασιλεuς βασι
λέων βασιλευσάντων βασιλεύει». ΚαΙ. ως προς μεν την ύπόστασιν τών άντι
κειμένων 'ίσως δρ&ώς να εκρινεν δ Γάλλος έραλδιστής, οlιχl δμως καΙ. 
ως προς την εννοιαν αvτών, ως εν τέλει τfiς παρούσης &α προσπα-θήσω 
ν' aποδείξω. 

Μετα τον Vulson, πολiJ βραδύτερον, κατα τa ετη 1844 καl 1846 δ σοφος 

' Βλέπε καί διατριβάς μου .οί &πόγονοι τών Παλαιολόγων κλπ.• εν τόμφ Η' σελ. 
129 κ. έ. τού Δελτίου της 'Ιστορικf]ς καt 'Ε{tνολογικf]ς 'Εταιρείας τf]ς 'Ελλάδος καl 
Bollettino Araldico Anno ΧΙ. Venezia 1912 σελ. 11 καl έ. 
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, οι υ αντινοί οίκόσημα; 

•pωσσος νομισματολόγος Kδhne 1 ύπεστ # " 

λων και οtκοσήμου t- π ) ) ' ηριξεν ο τι πρόκειται περl πυρεκβό-
~ , ων α .αιο ωγων χωρl,.. δμ , , , 

εις το Ορ-&Ον τfjς γvώμΊ]ς του δ , ., , ,' ' ~ ως να εχη και πεποί{}-ησιν 
Β , , ι ο αυτος μεν εκφράζ ' ~ ~ u 

ισως παριστώτι πύργου , ' δ' , ει την υπονοιαν οτι τα 
ς, αναφερει ε εν ση ' - δ 

δοκιμάζων μάλιστα ώς επιτυχη- ~ '_Q _μειωσει της ιατριβfίς του, έπι-
, ζ , υπουεσιν τ ου •Ρώσ _ . 
ισχυρι ομένου δτι τα τέ Β - σου νομισματικου Gιlle 

' c ' σσαρα παριστωσιν dσπ'δ • , ·ο ' 
περι ενος πράγματος f]το βέβαιο , Κ"! " ι ας ιππεωv. πωςδηποτε 
'Βδ' ςο oΊne οτιδηiαδ' ''δ' τα υνανται να -&εωρη{}- • , ' . • η κατ ου εν α λόγον 

"Ο , ωσιν ως γραμματα τοί! &λφαβήτου 
~ ' τι προκειται περl πυρεκβόλων καl τοϋ οίκο ' .. : 
εβεβαιωσε κατηγορηματικώτερον '' " 185 , ση μου των Παλαιολόγων 

ε'\ ετει 1 ο διευθυν ' - ' Β 
νομισματικοϋ μουσείου Friedla d - ~ ' rης tου εν ερσλίνω 

c en er αναφερων προς ' , ξ ' 
μης αυτοϋ, πλiJV rοϋ χωρίου το- Κ δ - ' υποσrηρι ιν tfίς γνώ~ 

' υ ω ινου, και χωρίον tι Π β -
ρογραφου τijς έποχης Καρόλου τού z, ένώ , , , . ~ο ιyγια~ου χει-
ΚωνστανrινουπόΧεω,.. περ γρ, c ' • ro οικοσημ,ον rων βασιλεων τfjς 
" ':> ι αφεται ως ((de o·ueule ' f . 
ητοι «ερυ-θρΟν μΕ τέ .. , "'=' s a quatre usιls d'or» 

· ~ , .,. σσαρα χρυσα tυφεκια ». 
Αυται ησαν αL γνώμαι τών δια ' .. - ' 

μανών καΙ. cΡώσσων Οτε δ, "' φορ~ν -~οφων της Δυσεως, Γάλλων, Γερ~ 
' ;ι. ' εκα εtη μετα την διατ β' - F . 

το <τος δηλαδη 1861 δ Π Λ' , ' ρι ην του ned1aender, 
- , · αμπρος εις μελεtην α~τοί! ' -

των εκ της οLκσγενείας Γαβ λ- ~ _cι - - περι των νομισμάτων 
δ α α, αυv-εντων η]ς ~Ρόδο δ Δ _ 

περιο ικΟν «Πανδώρ 2 , , ξ υ ημοσιευυεισαν είς τΟ 

β 'λ α» υπεστηρι ε tΊlν γνώμην δτ ' ' 
Ο ων καl προσεπά{}Ί]σ ' ' ' ι προκειται περι πυρεκ~ 

, ~ ε να την στηοιξη επl τη- I' -
τουτων ισχυρισ{}ε' ., , , ... ~ ς με •Εtης των νομισμάτων 

~ ' ' ις οτι το πυρεκβολον άπαντα , , ~ ' 
νον εις τα νομίσματα ~Α δ ' Π ' ται πρωτην φοραν εικονιζομε-
~ ' ~ , ν ρονικου αλαιολογου το- β ' ~ eo. 

εποχην εβασιλευε μόνος (1282- 1295) Ε' ' " ' υ π~εσ υτερου, καiJ ην 
σματος τοϋ αύτοκράτσρος τούτου ~ ·... ις :σ οπισί1εν δη λα δη χρυσοϋ νομί
τειχών της Κωνσταντινουπό) εω.- 'δ εν φ, παρισ:αrαι 1) Θεοτόκος εν μέσ φ τών 
" ι' ':>' ιακρινει προ~ τα ϋ.νω ξ' δ' 
εν πuρεκβόλον εvω εLς τΟ c , - S b . "' μετα υ υο πύργων 

ξ ' ' • υπο του a atιeι· δΊ] ο .cι' ' 
μετα υ τών πύργων φ' ' μ σιευuεν νομισμα τοϋτο 

S ερονται τα γράμμαrα Β Λ τ ' c ' 
abatieι-, άποτελοUσι τ1]ν , - - - ϊ τα οποία, κατα τΟν 
, σuντμησιν του επι-θ-έτου - π , 

τισσης. Καηχ τον Σβορώνον " δ, , της αναγιας Βλαχερνι-
, ' ' οστις βρα υtερον ως {}έ) "δ , ' 

την συζητησιν πι-θ-ανώ , Λ , ; 7 ~.ομεν ι ε~ ανεμιχ{}-η είς 
' ς το να ειναι καl Α ~ ~ , 

γράμματα μΕ τΟν σταυ Ον δ~ , ~ " 7 οποτε7 παντοτε κατ' αUτόν7 τd 
~Οπωςδήποτε δ Λάμπρρ εον ν α,ναγνωσ?ό>σι <' Βοή-Ηει ~Ανδρονίκφ, Σταυρέ». 
, Β , ος παρερχομενος εν σιγjj το Α " Λ , , 

το λεγων δτι ποόκειται περ'ι c ' , - • η αναφερει μόνον 
~ .. c " " ενος εκ των πυρεκβόλ - Π 
ενφ ο Σβορώνος εiναι βέβ ., ' - ων των αλαιολόγωνι 
') β αιος οτι το πρωτον στο - .,. 
α .φα ήτου καl ovχl πυρεκβόλ ιχειον ει ναι γρdμμα τοϋ 

'Ε ον. 
___ ξακολου~ών δ Λάμπρος &ναφέρει riλλα 

νομίσματα κοπέντα κα-&, Ον 
ι Ι. Σ β ορώ νου, Βυζαντινά νομισ ατ , ζ , 

κijς &ρχαιολογίας τόμ. ;!ος σελ. 364. μ ικα ητηματα. Διεflνιlς εφημερiς 
2 Τόμος ΙΒ' φύλ. 269 σελ. 97 και ά. 

νομισμαtι-
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χf)όνον δ 'Ανδρόνικος συνεβασίλευε μετα τοϋ υίσϋ του Μιχα-fιλ η τοϋ Εγγό

νου του 'Ανδρονίκου τοϋ νεωτέρου, είς τd όποία παρίσταται σταυρΟς μετα 

δύο πυρεκβόλων, 'ίσω; διότι δύο 1lσαν οι βασιλεύοντες Παλαιολόγοι, Εν τέλει 
δέ καl χαλκοϋν νόμισμα, εϊς τΟ όποίον δΕν διατηρείται τΟ Ονομα τοϋ αlJτο

κράτορος, &λλα τΟ Οποίον άνήκεν είς ~Ανδρόνικον Παλαιολόγον, τΟν νεώτε

ρον, καl Εν φ φαίνεται δ σταυρΌς μετd τεσσάρων πυρεκβόλων, δπως καl είς 

aλλα νομίσματα. 
~Ότι τα παρεμφερή τψ στοιχείφ Β σύμβολα είναι πυρεκβόλα ε'ίκασεν 

ό Λάμπρος Εκ τοϋ προαναφερftέντος χωρίου τοϋ Κωδινοϋ, δπερ εχει ώς 

Εξής «CO μέγας δοUξ ωσπερ δ μέγας δομέστικος, εύρίσκεται είς τΟ φωσ

»σάτον Οπου κεφαλή, οϋτω καl κατα -θάλασσαν ο.-οτος καl οί μΕν εϊς τα 

»Ετερα εUρισκόμενοι Ciρχοντες &ς κεφαλαl Lστώσι τΟ σύνη-θ-ες βασιλικΟν φλά

»μουλον 11τοι τΟν σταυρΟν μετα πυρεκβόλων» 1. co ΚωδινΟς δΕν λέγει μετd. 

πόσων πυρεκβόλων fiτo ό σταυρός, δ Λάμπρος Εν τούτοις, έκ τfjς μελέτης 

τών νομισμάτων &γόμενος, &ποφαίVεται Οτι τΟ Εμβλημα τών Παλαιολόγων 

άπ~ άρχfjς μΕν ή το εν πυρεκβόλον, άκσλούiJως δΕ σταυρΟς μετΟ: δύο πυρεκ

βόλων καl βραδύτερον Οριστικώς δ σταυρΟς μετα τεσσάρων πυρεκβόλων. 

Εtς ενίσχυσιν τfjς γνώμης του ταύτης δ "Ελλην νομισματολόγος προσilέτει 

Οτι τΟ αUtO Εμβλημα- τα πυρεκβόλα δήλαδfι -άπαντa:ται καl εLς τα νομί

σματα τών Γατελούζων, κυρίων τής Λέσβου (1355 -1462), οtτινες συγγενεύ
σαντες μΕ to-Uς Παλαιολόγους Οχι μόνον καl Παλαιολόγοι επεκλtl{}ησαν, &.λλΟ: 

καΙ. τα αUτοκρατορικα εμβλήματα προσέλαβαν 2• 

ΠρΟς άπόδειξιν έπίσης Οτι τd. τέσααρα πυρεκβόλα άπετέλουν τΟ οtκόσημον 

τών Παλαιολόγων ό Λάμπρος άναφέρει πρώτον τΟ -γνωστΟν Ciλλως τε-γεγο

νΟς δτι τα περιλάλητα σύμβολα εύρίσκονται εϊς τα νομίσματα τών Παλαιολό

γων Μαρχιώνων τοϋ ΙV[ομφερράτου, καταγομένων έ_κ Θεοδώρου τοίί Παλαιο

λόγου, δειττεροτόκου υtσϋ ~Ανδρονίκου τοίl πρεσβυτέρου, δστις Εκληρονόμησε 

την Μαρχιωνίαν τοϋ Μομφερρdτου, δικαιώματι τfjς μητρος αύτοϋ 'Ελένης 3, 

δεύτερον Οτι δ J\1oι-dnlann είς τΟ γνωστΟν περi πολιορκίας τfjς Κωνσταντι-

• 
1 'Έκδοσις Βόννης Κεφ. Ε' σελ. 28. 
2 Ό πρώτος Γατελοϋζος1 Φραγκίσκος, Γενουήνσιος η) ν πατρίδα, Ενυμφεύflη Μαρίαν 

άδελφiιν τού α\ιτοκράτορος 'Ιωάννου Ε' τοϋ Παλαιολόγου καΙ. ελαβεν &ς προίκα την 

νfισον Λέσβον. Οί Γαtελοϋζοι παρέλαβον πράγματι τα αύτοκρατσρικό. εμβλήματα Οχι 

δμως τά τέσσαρα Β, &λλd τΟν μέλανα &ετόν κρατούντα διό. μΕν τοϋ δεξιοϋ ποδός σκή
πτρον, διd δΕ τοϋ άριστεροϋ ξίφος. 

3 '.;\λη&ές εϊναι δτι οί Παλαιολόγοι τού Μομφερράτου εΙχον- μεταξU ti.λλων έμβλη

μάτων, εν ο1ς fιτο καl ό δικέφαλος &ετός- εiς τόν 'fi'υρεΟν τού οικοσήμου των καi τόν 

χρυσοίίν σταυρόν μΕ τό. τέσσαρα Β, τά Β δμως ταϋτα εtναι τόσον κα&αρά, ΟΟστε νd μη 

άφήνουν ούδΕ την έλαχίστην Ο:μφιβολίαν δη οί μεταχειριζόμενοι αύτd είχοv την άντίλη

ψιν δτι πρόκειται περί του δευτέρου στοιχείου τοϋ έλληνικοίί άλφαβήτου και συνεπώς 
περl τfjς έρμηνείας τοϋ Qητοϋ cΒασιλεUς βασιλέων γ,.τ.λ.». 
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νουπόλεως σύγγραμμά του 1 άναφέρει Οτι κα'ι μέχρι της έποχfjς τfjς έκδόσεως' 

τοϋ ώς άνω Sργου του έσψζοντο εlς διαφόρους {}·έσεις έν Γαλατ<! έπ'ι πυλών 

τειχών καl έπl πύργων τα βυζανrινα Εμβλήματα, δ χρυσοϋς δηλονότι σταυ. 

ρΟς μετ:Ct τών τεσσάρων Β, τd Οποί~ κακώς έκλαμβάνει ώς στοιχr.ία τοϋ dλφα
βήτου δίδων καl αUτΟς την έξήγησιν τοl· «Βασιλέως, βασιλέων κ.τ.λ.» ένφ 

πρόκειται περl τεσσάρων πυρεκβόλων, καL τρίτον δτι τΟ οίκόσημον τών 

Παλαιολόγων, πάντοτε δηλ. κατ~ αύτΟν τα πυρεκβόλα, {ιτο ετι έν χρΊlσει 00ς 

~μβλημα τijς 1]γεμονίας τijς Σερβίας, πιi1ανον διότι ο1 ήγεμόνες τοϋ τόπου 

αl!τοi! (186 l) Ι] σαν κληρονόμοι Λαζάρου Β' Δεσπ§του τijς Σερβίας, συζύγου 

"Ελένης itυγατρΟς Θωμα τού Παλαιολόγου Δεσπότου τοϋ Μορέως, καl τέλος 

έν τfi άχλονήτφ πλέον πεπ.οι&Ί}σει του Οτι τα τέσσαρα περιλάλητα άντικεf.μενα 

είναι πυρεκβόλα και ούχl Β, δΕν διστάζει ν" άναγράψη δτι τα σύμβολα ύπΟ 

τους πόδας τοϋ &ετοϋ τοϋ άνακαλυψ&έντος έπι τής έπιτυμβίου χαλκίνης πλα~ 

κΟς τοίi τάφου τού Εν Λαντούλφη τής Ά γγλίας έvταφιασflέντος Θεοδώρου 

Παλαιολόγου~ περl ού εLς προηγουμένας σελίδας άνέφερα- είναι Ο χι πύλαι, 

άλλα τΟ: πυρεκβόλα τών Παλαιολόγων οϋτω πως τεftειμένα οο . ~ 
Τα Επιχειρήματα ταύτα τοί! Λάμπρου επεισο.ν πολλούς, έν οίς καl τΟν Κ. 

Σά{}αν, δστις εlς τα κατΟ: τΟ ετος 1867 Εκδο-θ-έντα (<CΕλληνικΟ: Άνέκδοτά» του 3 

έδημοσίευσε δύο λαμπρΟ:ς έγχρώμους είκόνας, ών 1Ί μΕν παριστώσα την 

σημαίαν, η)ν όποίαν κατΟ: τΟ ετος 1510 εδωσεν ό Αύτοκράτωρ ΜαξιμιλιανΟς 
Α' είς τΟν διάσ-ημον όπλαρχηγΟν Μερκούριον Μπούαν, φέρει είς τΟ:ς γωνίας 

του σταυρού τοϋ Άγίου 'Ανδρέου (Cι-oix de S. Andre ou en Sautoir) τa 
αUτΟ: τέσσαρα Β, ή δΕ παριστώσα τΟ οϊκόσημον τοϋ 'ίδίου Μπούα φέρει 

πάλιν 3 Β πέριξ τοϋ έν τφ έπικέντρφ μικροϋ οίκοσήμου (en co:ur ou en 
abime) τοίi παριστάνοντας τΟν Γρίiπα ( GΓiffon ), δ ν άνεγνώρισεν είς τΟν 

Ήπειρώτην δπλαρχηγΟν δ ρηδεlς αυτοκράτωρ δταν άπένειμεν εiς αύrΟν τΟν 

τίτλον τοίi κόμηtος τοϋ Ilaz κ.αl SnaYe.4 Τ<Χς ε'tκόναι;λοιπΟν ταύτας δημοσιεύων 

ό ακαταπόνητος μεσαιωνοδίφης, λέγει δη τα πέριξ τής τε σημαίας &ς καl 

τοίi μικροί! οίκοσ1lμου &νηκείμενα δf:ν εί.ναι Β, ώς τΟ Εξέλαβόν τινες, &:λλcl 

τα πυρεκβόλα tών Παλαιολόγων. 

Παρ~ δλα ταϋτα δΕν Ελειψαν καl οί μη παραδεχόμενοι τiιν γνώμην τοίi 

Π. Λάμπρου. Οϋτως ό πολi1ς SchluΠJ berger δια διατριβης του δημοσιευ&εί-

1 Πολιορκία καl Uλωσις της Κωνσταντινουπόλεως. "Ιδε καl μετάφραση• έν «Παν

δώριμ τόμ. Α' σελ. 18. 
'! Ό μακuρίτης Βικέλας, Ο στις καl αύτΟς εtχε δημοσιεύσει (Διαλέξεις καi 'Αναμνήσεις 

σ. 432 Εξ.) σχετικό: με τόν τάφον καl τΟ οίκόσημον τοϋ ώς άνω Θεοδώρου Παλαιολόγου, 
έπεσκέφ&η τΟν τάφον τοϋτον, 'ίνα τΟν έξετάση άκριβ&ς έν σχέσει πρΟς την Uπόfl'εσιγ τοϋ 

Λάμπρου καΙ έβεβαίωσεν δtι πράγματι ό άεtΟς στηρίζει τοUς πόδας έπl δύο πύργων 

στρογγύλων μf τΟ:ς έπάλξεις καi με τdς πύλας των. 
8 Τόμος Α'. Προλόγου σελlς IΔΌ 

' "Εν-&' ι:ί.ν. σελ. 11 κέξ. 
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, , e Arcl1eologique τiλ>ν ΠαQισίων (1876 ΧΧΧ'Ι σελ. ,311 
σης εις την Revu Ν . tique de RlΊode» συνεπικουρους εχων 

, ) ., , Ον τίτ/ον t:l umιsιna . ,. ξ-){} 
καl εξ.. υπο -c " ) ' Barthelem)' καl Rιan t, αντεπε η " εν 

' Γά)λους νομισματο ,ογους , , β) 
τοiJς σοφους ., δ , τΟ πυρεκβόλον να εύρίσκεται ως εμ .η μα 

ζ , , Οτι δΕν ειναι υνατον ~ , 
tσχυρι ομε\Ος , ,. .... , e1 τούτο δΕ:ν παρουσιάζεται εις παΛ.αιο-

' ~ ' τοϋ ΙΓ αιωνος, και οτι '/ β ' 
οtκοσημω~ απο ,. , ι ν κα-&~ οUς δ οικος τfις Βουργουνδίας τΟ παρε ,α εν ~ς 
τέρους χρονους εκει'ω, ..... ΙΕ' ~ωνος και δτι τα έπl {}υρεών, σημαιων 

., ' τα μεσα του αι ! c , ' 
σijμα, η το ι περι β') - Βουργουνδίας ομοιαζοντα προς , άμενα πυρεκ ο ~.α της 
καl νομισματων παριστ, ,. , .Q.- ν καl τα Β τών Παλαιολόγων &ς πυρεκ-

"δ 'φορμη' ν να εχΛηφυωσι • ~ 
Β, ε ωκαν α β, , ScllluJΊΊberσer τασσεται ανεπι.φυ--

" ' ~ιατρι ην του ο b 

βόλα. Συνοψιζων ,την ~ , οcίτινες φρονοϊiσιν δη τα έν λόγφ σύμβολα 
, ' τη' ν γνωμην εκεινων, _Q.:- c ι 

λακτως με , ~ , Β ω l,... Ο ως να δύναται ν~ &ποφανvιl οριστ -
δΕν εlναι πυρεκβολα, αλλα ' χ ρ ~ μ 

.... , "'ς σημασίας αύτών. .... c Λ, 
κως περι τη ~ .... Γ'/ λων νομισματολόγων &πανtων ο αμπρος 

Ε'tς τ&ς έπικρισε:ς των αάΌει τ- ς ένταίJ-θ·α Γαλλιγ.ής Σχολής τα έπιχ,ει
&νέπτυξε καl πάλιν εν συνεδρι,. , ηε'δημοσιεύ&η μετ~ επαίνων έν τfι α1Jtfι 

~ , c δΕ όμιλία του εκεινη 
86 

') 
ρηματα του, η , _ Π , (l8Ί6 ΧΧΧΙΙ σελ. 2 κ .. ε .. 

λ .... ~ ί}εωρησεμ των αρισιων 
/Αρχαιο ογικτι επι , ,. .... ξiJ νώμην, παρα τΟ: προγενεστέρως 

'Ο Σάi1ας δμως μεταβαλων εν :_φ μετα, γ i1υ ένη πρcΥ τον Schlunι-
παρ' αl!τοϋ γραφέντα, έν έπιΑστο)!,\1' τlουgΙ'qαuπeευδηνμ~~ι.,;Οείση~ (1877 ΧΧΧΙΙΙ 

,~ -~δ' Revue rc1eoo " , 
berger και εν τυ ι ιg 'ξ ., , , βο/ α τα περl τΟν σταυρον 

') οσπα{}εί ν" &ποδει 11 οτι τα συ μ I. , 

σελ. 92 κ. ε. πρ ·β 'λ 'λ)' Β τ;1ν γνώμην του ταυτην ) } , δΕν είναι πυρεκ ο α, α \α . ' " ' 
τών Πα ~.αιi,) .ογων Q.' c ' ϋ "Ιουσtινιανοϋ Β εις την 

, , , ρέως &φιερωυεντος υπο το , 
σtηρίζει- επι τινος αμφο , • Θ 1 , ~ ι τοϊi όποίου &πεικονιζεται 

- c , Δ ητριου εν '"'εσσα .ονικυ, επ 
Εκκλησίαν του αγιου η μ~ , , "ι Β~ζαντίω 'tδρυΗείσαν έπι 'Ί-Ιρα-

' , ' αρα Β αινιττομενα την Ε\ , , 
σταυρος με τεσσ _Q.' δ" Of τα ύπΟ τοίi Κωδινοίί &ναφερσμενα 

, β 1 είαν 1 προσυετει οτι , 
κλειου. τετρα ασι' ' .... 'μενα έχ τριδ)ν συνηνωμε-, δ , συ Β σχηιια συνιστα · 
πυρεκβόλα ειχο,ν ιαφορ~ν τ ' c οι~ζόνtων πρΟς τρίαιναν 11 &νεστραμμέ~ 
νων Π σημαινοντων c<Πυρ» ')και ο μ ' φε'ρει νόμισμά τι Μιχαηλ Η, και 

Π ' ~ 'δ ξι ν μα .ιστα τουτου , 
νον m. ρος α;το_ ει , ~ 'λ , τι να γράμματα όμοιάζοντα προς 
, ' δρο,ιίκου Β' Εν φ φαινονται ακατα ηπτα ' 

.'"1. ν , ο, αραλειπω 
Ε καl U.λλα τινά, Ciπερ, συντομιας ενεκεν, π - . , b 

- , ϋ Σά{}α παρορμη&εις ό Scl11uω erger 
"Εκ τfις έπιστολης ταυτης το ' " , ν αύτοίi κατ Ο: τοίi Λάμπρου 

β ' ., -λλον άνέπτυ't.ε την ποΛεμικη <' 
επανέλα ε και ετι μα " - - t. de l'Orient Latin», ητις 
~ .... 'I ιγραφΊ] {{Ν ιηnιsιηa ιqιιc , ,. 
εν τυ μεγα ''IJ του συ)" . ') 'Ο Λάμπρος δμως, ό δεινος αλη-
, 'Q , '"ει 1818 (σελ 220 κ. ε.· , ') 
εδη μοσιευυη εν ετ · λ , ας δΕν ή το εκ τών ευκσ .ως 

, .... ωνικfις ημών νομισματο ογι ' 
{tΟΟς εΙς τα της μεσαι ~ _ , .... J ευταία συγγραφfl ~ου SclΊluιη-
παραδιδόντων τα δπλα. Έν αυτu ταυttJ τυ τε ι • • 

..... ----- -,------- -,------ ------,--- ' οϋ Σάfi-α δ.ντεϊπεν ό ί.στορικΟς Πα;-ι;αρρηγόπουλος t.σχυρι-
ι Εtς την γvωμην ταυτη'\: ' - δ'γ έ ουσιν ύπόστασιν. 

σ&εlς δτι τα έπιχειρ1lματα ταυτα ιστορικως ε χ 



214 Γ. Ε. ΤιπάJ.δου - ΕΙ χ ον οί Ει ζαν ' , ' ' ' τινοι οικοσημα; 

berger διακοσίας σελίδας κατωτέ ω (432 , , , , πραγματείαν περl τών νομ σ , ρ - Γ κ. ε.) εδημοσιευσεν αυτοτελή ίδίαν 
ι μα των των ατελουtίων - Λ' β , • τατα καΊ. δια πολλών νέων ΕπιχειρΊlμα' - της εσ ου, εν 1J δεξιώ-~ των προσπα-θ-ε- ' ) , αντιρρήσεις τών Εναντίων κ ' c ' - ι να καταπο ιεμησπ τΟ:ς , ,αι υπεραμυνεται της Lδία c - , νεας ταύτης μελέτης του δ "Ei) ν ) , ς αυτου γνωμης, Διa της _ • ~.η νομισματο .ογος ι ,_ι:ι , , πρωτον τΟ ύπΟ τοί! Sc!Ίlumb , προτιuεται ν αποδείξ'n erger ααφισβητηiJ' • ' , , " χρήσει 0,ς ~μβλημα κα\ πρ\ν η πα~ ) ' , ε~ ο;ι το aCclaJUO]O Jjτo εν 

Βουργουνδίας, καl δεύτερον ποίον ';τ α, .α β~ αυτο_ ως τοι~ύτον δ οίκος τfjς 
α ίών α, ώς καl Οτε μετεχειρίζο ,η, ο cτο σ~ημα του πυρεκβολου κατ α τΟν ΙΓ' 

, , ντο αυτο ως συμβο)ον , 'δ δ , , , οι Παλαιολόγο ι. Νομίtων δτι λ' ' ζ , • c' τι,ς οι ε ια τινας λογους, 
, _ υει τα ητηματα ο Λαιιπρ ~ 

1 

"' κατα τa ετη 1317 καl 1318 , ' - '' ' ος αναφερει οτι δτε 
εκοπη σαν χρυσα και & - 1 ~ _ 

νομισματοκοπείω της φ) ωρεντ' ' δ Δ ' , ργυρα νομισματα εν τφ 
"' , • ' ιας, ο ιευυυντης αυτού Δάρδ ~Α .. , οστις και iJησαυροφύλαξ του β ) ' - Ν ' ανος τσαιωλης, ασι ~.εωc; της εαποJ ε "" δ ~' ' προσεπεκύρωσε χαρα'ξας ε'π~ ~ - ' , ' ' ως ειχε ιατtΛεσει, τα 

αυτω'\' το οικοσ ' ' ~ -είμi] τΟ acciaJ·uolo δπερ ' ~ ' ημον του, το οποιον δεν ήτο &λλο 
ι αινιττεται το τε κύριον " - 1 Δαρδάνου &ς καl τΟ 'ίδιοΊ' " _ , , ' ονομα του παππου του 

• αυτου επωνυ μον cO Λ ' , περικοπην Εκ τού β ι β/ίου του- 'Ο , 2 , _ • α μπρος παρα{}ετει καl 
• ρσινη εν 1j &να ~ Ο 

pore coniati fuerunt flore . d " γραφεται « ___ uorurn tern-
nι e auro (καΙ , ) fl . 

de aι-gento sio-nati signo . . ]' . . παρακατιων orenι guelfi 
, <::> accιaJUO ι ιη preseι t' J , < μεν τij ωα του βιβ/, ' . . 1 Ι κ .•. π. προσ&ετων ότι Εν 

Εν δε ·τ~ .&ργυρώ γ~~ο;σ;οκ:.c;ιaJUΟlο"είκ?νίζεται 00ς τοιοϋτον σχfjμα &παοάλλακτα ω: ε~ , • Χ, ρακτ~ι ως ανεστραμμένον κανονικον Η f"'1 
, , , ρισκεται εν τοις νομίσμασι ώ Π ) ' ' ~ ΠερL τοϋ δτι τΟ acciajιιolo εLναι τΟ πυ εκβόλο ., : ν. α ~.αιολογων. 

λέγει, ν' &μφισβηtήση, ΕΠΟμένως βεβαιορυ'μεΔ ~'η t'O bnquet Οi!δεlς δύναται, 
" β) , , • uα οτι το πυρεκβόλ ' - ' εμ ~.ημαοικοσημου&πΟ τfjς άρχη-ς τοϋΙΔ' ~- I «- " ον υπηρχεν ως 'Ε , • αιωνος και οrι είχε τ' - _ κ τουτων Ορμώμενος ό Λάμπ ο ε 't ε- " , ~ • ο σχημα του Β. 
νομισμάτων τών ΠαJ αιο/ όγω ρ ς ~ lY ι ο τι τα εν αψ&ονί<& Επl τών 

, , ' ' ν παριστανομενα σύ β ) , , χωρις να δύναται να Εγερ&η κ&uμία " λ' <Ι ~~ ο .α ει ναι πυρεκβολα, 
τοϋ Σταυροί! είναι τα VπΟ ~ο- κ' δ α~φ~βο ια ~τι τα πυρεκβόλα ταϋτα μετα 

, υ ω ινου αναφεροuενα ώ " ' ~ ' αυτοκρατορικΥjς σ11 μαία"' "Επειδ' δ' _cι' I ς υπαρχο1-'τα επι τής -,. · η ε, προσυετει δ Σ · ' -ρων πυρεκβόλων εl,.. αUδΕν μν'll - β ζ , ' ταυρος μετα των τεσσά-
" , '=' ,ιειον υ αντιακον εί1 ρ' . , _ Λογων, δυσχερΕς εLναι να σχη , - , ισχ.εται προ των Παλαιο-
~ , μαηση τις σαφη γνωιιην ' -εκεινου &.μφορέως τοϋ ~Ιουστινιανο-Ό Β, υ ~ , , π:ρι ~ου μεμονωμένου 
{}έλων δμως ν • &μφισβΊΊτη' σ ' ., ξ' ο στ ι: α:ηρχετ:ο εις τον Ζ' α ίών α. Μη 

" 'U την υπαρ ιν του αναθη' - ~r φρονεί οτι ό dμφορεiJς Εκείνος φ_Q_α ' , " - μα;ος του ουστινιανου 
~ , ' ν ρεις ισως εκ τη- χρr}σ "ξ , , , αιωνων, &νεκαινίσ&η κα α , , _ '=' εως ε και επεκεινα 

" τ τους χρονους των Παλαιολόγων δτε κα' ' ' • ι προσετε-

1 Ή ιιελέτη μετα {} - , , , σελ. 396 ~- έξ. φρασ εισα Ελληνιστι εδημοσιεύ-θη εLς τΟν «ΠαρνασσΟν,. τόμ. Β' 

2 Igua · ο · · zιο rsιnl, Storia della mouete d 11 . e a Republιca Fiorentiua 1760 σελ. 26. 
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{tησαν καl. τα αlιτοκρατορικΟ: σύμβολα τοίi δεσπόζοντος Ε:ν Βυζαντίφ ο'ίκου. 
Φιλοξενών ταϋτα είς τ1)ν συγγραφην αύτου ό σοφΟς Γαλάτης, 00ς προ

ηγουμένως &νέφερα, δ μολογεί εν ύποσημειώσει δτι «li.ν καl δεν ~πεισαν αl>τον 
»τΟ: νέα έπιχειρ1lματα τοϋ Λάμπρου, τοlιλάχιστον δμως έκλόνισαν αυτόν». Εlς 
αlιτΥιν τ1)ν ψυχολογικΥιν κατάστασιν διετέλεσεν Επl πολU ό Sclllumberg·eι- ώς 
εμφαίνεται ΕΚ του δ τι εν τjj Revue Ν umisnιatiqιιe του 1884 καl εν τοίς 
Iνielanges τοϋ 1R95 περιγράφων εν Εκ τών φερόντων τΟ περίφημον Β νόμι
σμα του 'Ανδρονίκου καl Μιχαηλ τών Παλαιολόγων, έκφράζει &μφιβολίαν 
llν πρέπη ν" &.ναγνωσΗΌ Β(ασιλεύς). 

Εις τΟ σημείον αlιτΟ εύρε τΟ ζ1lτημα ό &είμνηστος Ι. Σβορώνος, δτε έζΊl-
τησε- καta tΊlν \δίαν α~tΟϋ φράσιν- νa φωτισ3jj περ\ του πράγματος εξ 
lδίας μελέτης. ΚατU τ1)ν πολiJ δρih)ν γνώμην τοίi λαμπροίi μας νομισματολό
γου, γνώμην άναλυτικώς Εκφρασ-θείσαν εlς μακρ&ν μελέτην του εlς τΟ J our
nal international d' arcl1eologie ( 1889 σελ 772 κ. έ.) δλόΥ.ληρος ή περl 
πυρεκβόλων καl τοϋ οlκοσ1Ίμου τών Παλαιολόγων {tεωρία τού Π. Λάμπρου 
καl των &πΩ τοίi 16ou αlώνος προδρόμων αUτοϋ, Εστηρίχ-&η ίδίως εLς τΟ 
χωρίον του Κωδινοu, το Προβιγγιανον χειρόγραφον καl το δηitεν δμβλημα 
τοίi Δαρδάνόυ 'Ατσa·ίώλη, ό:νευ δ" αύτών, ο1Jδείς ποτε {}ιΧ Εσκέπτετο ν~ &.ρ
νηιtjj οτι σαφώς βλέπούσιν ο\ δφiJαλμο\ πάντων, Ίjτοι δτι πρόκειται περl 
τεσσάρων Β τοϋ eΕλληνικοίi άλφαβήτου. 

"Εξετάζων μετU πάσης προσοχfις τα ώς &νω έπιχειφlματα καl &ρχόμενος 
&.πΟ τοϋ κατ" αlιτόν, κατηγορηματικωτέρου πάντων, llτοι toίi χωρίου τοϋ Προ
βιγγιανοίi χειρογράφου, γράφει δ Σβορώνος, δ τι δ ] ulius l'<'riedlaender, 
Οστις πρώτος παρέΗ·εσε τΟ χωρίον τουτο κατα τΟν παρελ&όντα αlώνα, λέγει Οτι 
Εχει 00ς έξfjς: «L1eιnpereιιr de Costantignoωe poΓte de gueules a quatre 
fusils d' or» Ίlτοι ό «Αυτοκράτωρ της Κωνσταντινουπόλεως Εχει οlκόσημον 
μΕ Ερυ-&ρΟν -θ·υρεΟν καl τέσσαρα χρυσά τυφέκια» καl δτι, δ Ducange, Οστις 
πρώτος Εξ &νεχδότου χειρογράφου Εδημοσίευσε τΟ χωρίον διώρftωσε τΟ δ:.ρχι
κΟν κείμενον, 1 τΟ Οποίον &:vτl fusils-τO Οποίον πράγματι συμαίνει τυφέκια η 
πυρεκβόλα,-Εγραφε <<surcils», τουτέστι <<SOUΓcils)) (δφρϋς) κατα την τότε έν 
χρ1lσει Ciνευ τοϋ ο γραφ1lν. Εlναι Επομένως προφανές, κατιl τΟν Σβορώνον, δτι 
ό συγγραφεiJς τοίi Προβιγγιανοϋ χειρογράφου Ε'ξέλαβεν cbς δφρϋς τΟ: τέσσαρα 
Β, τα πλειστάκις πλαγίως περl. τΟν ΣταυρΩν διατε-θ-ειμένα, η τιlς είς τα &κρα 
αϋτοϋ προσηρμοσμένας·Ελικας τΟ:ς πρΟς δφρϋς πράγματι μεγάλας όμοιαζού
σας, κα'ι δτι ό Δουκάγγιο~ πάλιν, Επηρεασ{}εlς UπΟ τοϋ περl ΣταυροU μετι.Ι 
πυρεκβόλων χωρίου τοϋ Κωδινοϋ, δπερ εlς τΟ Εργον αUτοϋ παρέtτεσε, καΙ. τfις 
εννοίας του fusil (πυρεκβόλου) προέβη εtς την και παλαιογραφικώς &πίiJανον 
διόρ-θ·ωσιν αUτοU, llτις &παιτεί η)ν &.ντικατάστασιν καl έτέρων δύο γραμμά-

1 'Εκ τοϋ Ducange παρέλαβεν α-tιτΟ διωρftωμένον όFriedlaender. 
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;ων iΌc) ,διi'ι. τρ_ίτου (s). "On CΙ.λλως τε, προσθέτει δ Σβορώνος, οiιδεlς εν τfi · 
εποχη εκεινη του Προβιγγιανου χειρογράφου <ξελάμβανε τa Β τού Σταυρού 
ώς πυρεκβόλα, διδάσκει αύτΟ τούτο τΟ έν λόγφ χειρόγραφον, δπερ έν CJ.λλω 
χωρίφ περιγράφει ό\ς έξijς το ~μβλημα τών βασιλέων τijς Κ/πόλεως. <L~ 
Roy de Rouιηenie de gneueles a tωis (leg. quatre) lettres qu' on ap
pelle Β d'or" (Ο Βασιλεuς τijς 'Ρωμανίας, ερυffρον με τρία (&ναγ τέσσαρα) 
στοιχεία τα όποία Ονομάζονται Β~, χρυσά). 

, ΠρΟς τούτοις, έξακολου\}εί ό cΈλλην νομισματολόγος, έ'τερον όμοίας 
φυσεως Γαλλικον χειρόγραφον τοu ΙΕ' αlιονος, τijς βιβλιο{}ήκης τού Arsenal 
τών Παρισίων, Οπερ έδημοσίευσεν έν Ετει 1851 .Ο Kδl1ne περιγράφει τΟ 
αύτΟ Εμβλημα όμοίως και Ετι έκριβέστερον &ις «de gueulles a une croix 

d'or et quatre 1ettres gτecques nommees betex de nιε:~mes confrontEes 1 

(~Ε?υι~?Ον με χρ_υσ?ϋν σ;αυρΟν γ:αl τέσσαρα ~Ελληνικα γράμματα Ονομαζόμενα 
~~ ομοιως χρυσα, αντιμετωπα ). Ως πρΟς τους Μαρκησίους τοϋ Μομφερράτου 
? ~βορώ~ος ~ρονεί, δ,τ"ι ~~l έγι:Ο Εν προηγουμέναις σελίσι, Εν ύποσημειώσει 
ε~ε{}εσα, οτι δηλα δ11 οι αρχοντες τfjς Πεδεμονrικ1lς Μαρχιωνίας οί έ'νεκεν 
τ~ ς, συγγενείας _αύτών μετ α τοϋ ~Α νδρονίκου τοϋ Παλαιολόγου παραλαβόντες 
το εμβλημα του Σrαυροίί μετα τών τεσσάρων Β, εί;φν η)ν έπίγνωσιν Οτι τd 
τέσσαρα αύτα ~Ελληνικα στοιχεία έσήμαινον «ΒασιλεUς Βασιλέων κτλ.». 

Δ , , / 
ια το περιφημον χωρίον τοϋ ΚωδινοU, τΟν όποΙον {ι Σβορώνος {?εωρε'ί 

σ:αχι,ολόγον άχρίτως γράψαντα, καl δη πολλάκις Εξ άπλης άκοfiς, μόλις περί. 
το 1453 μ. Χ., i]τσι πολλοvς αlώνας βραδύτερον τijς εποχijς, καiJ·' ην το πρώ
τον έσχηματίσ-&η δ τύπος τοϋ σταυροϋ μετα τών τεσσάρων Β, ώς πρΟς τΟ 
χωρίον, λέγω, τοϋ Κωδινοϋ, αν άπεδεικνύετο, ώς πάντες σχεδΟν φρονοϋσιν Οτι 

, ; ' ; c J 

πραγματι περιγραφει τα τεσσαρα Β ως πυρεκβόλα, τοϋτο δΕν {}' άπετέλει 
άναντίρρητον ίστορικην άλήitειαν, διότι δυνατΟν να f:ιτραξε τούτο δ ΚωδινΟς 
παρασυρ-&εlς Εξ ίδίας Εσφαλμένης άντιλήψεως, ε'ίτε Εκ τών λόγων άλλων 
άv-3-~~πων του λαοϋ τfίς ΙΕ' έκατονταετηρίδος, οΥτινες ηδύναντο ν~ άπατη-&ώ
σιν, ενεκα λόγων φαινομενικfjς δμοιότητος. Προχωρών δ Σβορώνος είς την 
μελ~τη~ το~ εUρίσκει Οτι, οίJδεlς άλλος, πλην τοϋ Κωδινοίi, fγραψέ που λέξιν 
περι των δηffεν πυρεκβολων τijς ύποτιiJεμένης σημαίας η εμβλ1jματος των 
Π~λαιολόγων: τοϋrο δΕ Ενέβαλεν είς αUτΟν την Uποψίαν Οτι τΟ χωρίον τοίίτο 
του συγγραφεως δυνατΟν να μη fχη ύγιώς ύπΟ παλαιογραφικην fποψιν 
~ ~ ' 'λ ' " , <: " J 
αφ ου μα ιστα, κατ αυτον, η εν χρήσει Εκδοσις τοϋ συγγραφέως τούτου βρί-
itει παλαιογραφικών σφαλμάτων καl άνακριβειών. 

, : ΤΟ ύπΟ tοϋ Ducange δημοσιευ{}Εν οίκόσημον μΕ τΟν χρυσοϋν σταυρΟν Εχει τό. Β 
α~τινωτ~ ~adosses), ένφ τΟ ύπΟ τοίί χειρογράφου τοϋ Arsenal ώ; άνω περιγρα~όμενον 
φερει αυτα confrontees (δηλ. affrοnt6es=d.ντιμέτωπα). Τά όρ&γραφικd: λά{}η ω . , , • , τ ν χει 

ροyραφων τ~ αφορ~ντα τ?υς έραλδικσUς δρους dφησα Ο.διόρΟωτα ώς ταϋτα καi είς τΟ 
κειμενον του Σβορωνου αναγράφονται. 
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~Αναλύων δ~ επειτα τ1lν κατ~ δννοιαν τοίi χωρίου &.κολου{tίαν δΕ:ν έvνοεί, 
λέ ει διCι τίνας λόγους δ.ναφέρουσι πάντες σχεδΟv τΟ χωρίον τοίiτο εtς τσUς 
π:λ~ιολόγους, οϋχl δέ, συμφώνως πρΟς τΟ πνείiμα τής Ολης συγγραφfjς ,τοίi 
κ δινοίJ εLς τσUς βασιλείς έν γένει τοϋ Βυζαντίου, καl διατί, προκειμενου 
ω ' , " , ~ " 

,~ ~νεύρωσιν έν αUτώ τΟ fμβλημα τών Παλαιολογων, προυτιμησαν ν ανα-
' α .. , , ) , λ' " , ρίσωσιν αUτΟ έν τfj φράσει «το συνη&ες βασι ~.ικον φ αμουριιν η το ι σταυ-
Υ'ω , ' - β ) - , 
ρΟν μετα πυρεκβόλωχ)) καl ούχl έν τίJ μάλλον ίδιαζουσυ τψ ασι ,ει, η το ι 

η11ν σηlλην τού έφίππου βασιλέως». , , , ~ , _ 
"Αγνοεί τέλος ό Σβορώνος διατι, προκειμενου περι εμβληματος των 

Παλαιολόγων, έλησμονή{tη ό «δικέφαλος dεrός», καl προχωρc'Ον ύποστη,ρίζει 
μετcl πεποι{}1Ίσεως τ11 ν γνώμην του δια διαφόρων Επιχειρημάτων, κα:αληyων 
εί τΟ συμπέρασμα Οτι τΟ ζήμήμα λύεται άπλούστατα έCιν Sνα και μονον 

ς ' ) ' ' ' 
τόνον μεταβάλωμεν έν τίρ χωρίφ τής τοσαυτας σφα ~.ερας γρ~φας ~εριεχουσ1)ς 

, δ 'σε ω,.. τοϋ Κωδινοϋ η~' τ οι εαν &ναγνώσωμεν dντl «σταυρος μετ α πυρεκβο~ 
εκ ο , , 
λων )) « σταυρΟς μετCι πυρεκβολών ». , , _ 

"Εν τοιαύτη περιπτ(.όσει δ Σβορώνος φρονεί δτι προκειται περι του 
·λαβάρου τοϋ Με~άλου Κωνσταντίνου, τοϋ καθιερω{)έντος μετCt τΟ περίφημον 
δριψα τοϋ 1lλιακUς &.κτίνας φωτοβολοίίντος κ.τ.λ.π. 

~Qς πρΟς τΟ τρίτον Επιχείρημα τοϋ Λάμπρου δτι τΟ πυρεκβόλον (;:ιccίa
juolo) είναι σύμβολον, τ~ϋ D_ardan~ Λc~iaj:ι~lo, ό Σ~ο~ώνος, .. Ciμ~ιρος ΟJν 
έραλδικών γνι.όσεων και αγνοων τελειως τα οικοσημα των Ατσαιωλων, πε?ι
ορίζεται δι' Ολίγων άποδείξη δτι αυτ~l &κριβώς 1) είκΟ_)~r τ:ις ,?:Jας ,τοϋ β,ι.βλιου 
τοϋ OΓsini. είς llv παραπέμπει ό Λαμπρος, διδασκει η μας ο τι δεν προκειται 
περl Β, &.λt:α περl σχ1lματος Εντελώς διαφόρου :Ξι καl δη άτσαλίου, fμβλή-

ματο,... τών ~Ατσα·ίωλών, καl δτι αν fπl τοU νομίσματος προσέλαβε σχ1iμα 
., - ' " ο1ον. τΟ τοϋ Β, τοϋτο &ποδοτέον ε'ίτε ε1; τfιν σμικρότητα του νομισματος, ειτε 

εί,.. τ1Ίν &.προσεξίαν τοϋ χαράξαντος τfιν Εν τ ψ β ι βλίφ εLκόνα τοϋ νομίσμω:;ος. 
~ ~ ' ')'' 

Περαίνων τfιν μακροσκελfι αύτοϋ διατριβ1lν ο σοφος νο~ισματ,ο ι.ο~ος, 

την έπl χωρίων βυζαντινών χρονογράφων, ~ητών Πατρι~ρχων και :δ\~ς 
dναλύσεως βυζαντινών καl Ροδιακών νομισματων στηριζομενην, φρονει οτι 
Εν τουλάχιστον &πέδειξεν, δτι παντού καl πάντοτε τα Β Εν, δύο, τρία, τεσ
σαρα η ;.αl όκτΟ> συγχρόνως άπαντώντα (!) δΕν είναι πυρεκβόλα άλ~ιi 
γράμματα τοϋ ~Ελληνικοίi &.λφαβήτου δυνάμενα ν" ~να~νω~ftώσιν_ &σ~αλ~ς 
κατό. τΟ μάλλον ·\l ήττον, καί δτι έπομένως δίκαιον ειχε ο μεχρι τουδε επιμο
νως &ρνούμενος νΟ: παραδεχ{}ii nlν itεωρίαν τών πυρεκβόλωv σ~φΟς &.καδ~
μα'ίκΟς κ. G. Sc11luιnberger, είς δν καL τιμfις Ενεκεν, άφιερώνει την διατριβην 
του τfιν είς άνεύρεσιν τής &λη-&είας σκοπούσαν. 

Παραftέσας τΟ:ς γνώμας τών σοφών, τών τε ξένων ώς καl τών ημετέ
ρων, {}<1 έξεtάσω καl έγ<:Ο τΟ ζήτημα, Εκφέρων την περί α1ποϋ γνώμην μου. 
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Ό Π. Λ' κυ ί ~ αμπ?οςι ~ς κα~ ό Σβορώνος Ορfi.ώς παρετήρησεv, ε'ίς τρία τινΟ: 
· ρ ω~νεσ~ριχ~η, ο~ως υπεραμυνftίϊ πΊς περi πυρεκβόλων -&εωρίας του. 

1 ) εις το περιφημοv χωρίον του Κωδινοϋ 
2ον) ε~,- ' ~ - Π β ' ι, το χωριον του ρο ιγγιανοϋ χειρογράφου και 

3ον) είς τό, κατ:' αUτόν, εμβλημα τοίi Δαρδάνου "Α σα··, λ 
Ά ' ~ , τ ιω η. 

ρχομενος απο τοϋ χωρίου του ΚωδινοίJ cpρονώ δτι α"ν ' " " ' δ , , ουτος οντως 
εγραψεν, ως ιατεινεται δ Σβορώνος "μετιi πυρ εκ β ο) 0-ν ' ' ' β' 1 , "3" ' " J » και ουχι πυρεκ Ο· 
,ων, τοτε ει ναι λίαν πιΗανΟν δη πρόκειται περl ) hβα'ρο " ' ' ' - "δ - - • • ''~ υ ομοιου προς το 
του ι ρυ~τ~υ του,« Ανατολικοϋ Κράτους» λαβάρου του Οποίου τΟ σχήμα εύρί-
σκομε~ επι δ~αφορων νο_μισμ~των t!πό τού Sabatier δημοσιευ{}-έντων,l ώς τι:% 
κατω~ερω, τω~ Κομνηνων και τών Παλαιολόγων. 

Εν ~οιαυτη, περcι,πτ~σει τΟ ζ1lτημα λύεται Ciνευ περαιτέρω συζηηlσεως, 
βεβαι~υμενου πλε~ν οτι εκ παρεξηγήσεως εγενν1]/Jη το ζήτημα τοϋ οίκοσή
μου τeων .?αλαιο/~ογ,ων~ ~ε τα Β 11 πυρεκβόλα, ζ1lτημα Οπερ τοσα'ύτας συζητή
σ~ις, ωeς ειδο,μεν, απο αιωνων πραUκάλεσε, καl Επομένως &ποδεικν'ύεται έσφαλ-
μενη η περι πυρεκβόλων γνώμη του τε Λαμπρου καl τω-ν "λ) • • α 1ων σοφων 

Νόμισμα Άλεξ. Κομνηνοί]. Νόμισμα 'Ανδρονίκου Β'. 

οϊτιν:ς, το~ Λ~μπ~_ου πρ?ηγηί}έντες, περl «πυρεκβόλων» Ομοίως άπεφάν&η
σαν ;uς και τ~ν αΛ~ω\~ ερευνητών, οϊτινες ώ; γράμματα &λφαβήτου χαρα
κτ~ρισαν:ες τα παρα των σcαυρών σημεLα εγνωμάτευσαν δη πρόκειται περl 
του ρητου ~~:ΒασιλεUς Βασιλέων κτλπ.>>. 

, ,Δι~ το_ Προβιγγιανον χειρόγραφον νομίζω δ τι, Ιiν &ς δριJΙ]ν εκλάβω μεν 
t~]ν ~πο ~ου D~cang-e γενομένην διόρ{}ωσιν, 1Ίτις μετέτρεψε τd «SOUrcils>> 
( οφρυς) εις «fusils, ( τυφέκια) καl τΙ] ν πλ1]ροφορίαν δtι ό ε' ' - ' 

} 'J πι του περιφη-
~ου ~ \.αμο~ '?υ ~ταυρΟς είχε τα Ciκρα αύτου «δ:γκυροειδij» (Croix Ancree) 2 

~1το δηλα δη εκ των σταυρών Εκείνων, οϋς είχον έν χρ1lσει οί Βυζαντινοζ ώς 
εμφαίνεται, έκ τώv ε: τΏ ,επομένη σελίδι νομισμάτων ύπΟ του Sabatier έπίσης 
δημοσιευ-&εντωv, 3 τοτε δεον νd παραδεχ-&ώμεν Οτι ό τΟ πρώτον Προβιγγια-

1 Πίναξ 52 καl 62. 

':'-dolphe Labitte, Traite du Blason Paris 1892. Anto . 
bolano araldico ufficiale. Roma 1907 σελ. 14 nιο Manno, Voca-

3 Πίναξ 58.14, 60.9. 
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νον χειρόγραφον γράψας §ξέλαβε τα ιiγκυρωτα ι'iκρα τοϋ σtαυρού &ς οφρύς 

καl Επομένως πάλιν Οτι η {}εωρία τών Β 0)ς γραμμάτων καi ώς πυρεκβόλων 

κακώς εδη μιουργή{}η. 
eΩς πρΟς τΟ τρίτον τέλος έπιχείρημα τοϋ Λάμπρου, τοϋ οίκοσήμου 

δήλαδ1) τών ~Ατσα·ίωλών, παρατηρώ δτι εLναι εντελώς σφαλερit ή γνώμη αϋτη 

του ~Α&ηναίου νομισματολόγου. Είναι γνωστΟν π&:σι τοίς περl τα CΕραλδικα 

Νόμισμα 'Ανδρ. Κομνηνού. Νόμισμα Άνδρου Β' Παλα~ολόγου. 

άσχολουμένοις δτι ι1ς φαίνεται καl εκ τών τάφων της παρd την Φλωρεντίαν 

μονής Certosa, τών μεγαλοπρεπών τούτων μνημείων, ιΧτινα ό πολiJς γλύ

πτης κα\ ζωγράφος Orcagna (Andrea Orcagna 1308-1369) έφιλοτέχνησεν 
είς σύγχρονον σχεδΟν- Εποχ1)ν με η)ν δράσιν τοϋ Δαρδάνου Άτσα·ίώλη, καi εκ 

rοον είς διάφορα γενεαλογικa βιβλ(α δημοσιευθέντων οίκοσήμων τοϋ έπιφα

νοϋς Φλωρεντιακοϋ ο'ίκου, 1 κλάδος τοϋ Οποίου, ι1ς γνωστόν, καl είς ~Α&ήνας 

ήγεμόνευσεν, οί Acciajηoli εu&Uς εξ dρχfj; &πο τfjς εκ Βριξίας (Brescia), 
κατα τΟ Ετος 1160 φυγής των, Οπως &ποφύγωσι, καθ& Gιιelfi, τitς διώξεις 

του αύτοκράτορος Φρειδερίκου Βαρβαρόσσα, καl τής εν Φλωρεντίq. έγκατα

στάσεώς των, ι1ς οίκόσημον είχοιι τΟ τfις πόλεως, ην εlχον εγκαταλίπει, Εμβλημα, 

τΟν γνωστόν τ1ϊς Brescia Ορ-&ιον λέοντα, είς τοUς έμπροσ{Ηους πόδας του 

Οποίου, κατόπιν κατα διαφόρους εποχάς, ΕftεσαΥ ότε μΕν την σημαίαν, συμβο

λίζουσαν τΟ &ξίωμα του μεγάλου στρατοπεδάρχου τοϋ Βασιλείου της Νεαπό

λεως Νικολάου ~Ατσα·ίώλη, ότΕ δε τΟ της νέας πατρίδος των, Φλωρεντίας, 

γνωστότατον σύμβολον, τΟ μυροβόλον κρίνον. Τώρα, Civ ό Oι-sini είς τΟ προ
μνημονευ·&Εv εργον του έσημείωσεν δτι είς τ& κατCι τα ετη 1316 καl 1318 
κοπέντα Εν τψ νομισματοκοπείφ της Φλωρεντίας χρυσά καl &ργυρ&: νομίσματα, 

έτέ&η ύπΟ τοϋ διευ&ύνοντος αύτΟ Δαρδάνου ~Ατσα'ίώλη, τΟ "signo accia
juoli,, τούτο, κατ& nlν γνώμην μου, ούδSν Ciλλο σημαίνει η Οτι ό διευ-3-υντης 
τών νομισματοκοπείων (ZecclΊieι·e), ό Δάρδανος τουτέστιν, άντl τfjς ύπογρα

φης, η εστω καl του μονογραφήματός του, δι~ ένΟς άπλοϊi σημείου δι~ ένΟς 

'"signo,, συμβολίζοντος, τρόπον τινά, τΟ έαυτοϋ Όνομα η--&έλησε να νομιμο

ποιήση τα κοπέντα νομίσματα. 

~Αλλ& καl έκτΟς τών &νωτέρω Εκτε{Μντων καl Ciν παραδεχ{}ώμεν &κόμη 

1 Litta, Famiglie Celebri Italiane. Marchese Candida Gonzaga, Famiglie 
nobili κ. λ. π. 
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δτι τΟ περίφημον φλάμουλον, τΟ παρα rοϋ Κωδινοii περιγραφέν, καl ύπΟ τοίί 
Ducange Ε:π1. τΟ fραλδικώτερον σχεδιασitΕν καl όJς οίκόσημον δημοσιευ~έν 
~πfjρξε πρ~γματι,, πάλιν τα τέσσαρα περιλάλητα σημεία κατ" οUδένα τρόπο~ 
ως πυρεκβολα δυνανται να Ε:κληφftιί>σι. Συμφωνών πληρέστατα καl μΕ τi]v 
γνώμην τοϋ Εκ τών πρώτων περL αύτών γράψαντος Γάλλου Εραλδιστοϋ 
V_ulson, ":α~, με τ~~ς Kδl1?e, Friedlaendeι-, SciJiuιnberger, Σάitαv, Σβο
ρων~ν~ και οσοuς αλλ~υς τα σημεία όJς Β, ώς γράμματα δiϊλα δ1l τοϋ άλφαβή
τuυ εξ_:λαβον, διαφωνω πρΟς δλους ώς πρΟς τΟ δτι τΟ λάβαρον Ύμο οίκόση
~~οο,: ru:v r:-'-a:-αιολόγω~ν, 'πρ?ς ηlν ΟΙ]μασίαν δf των γραμμάτων πρΟς έκείνους 
οι ο ποιοι Εζηγησαν αυτα ως σημαίνοντα ιι Βασιλεύς, βαuιλέων κ.τ.λ .. Διότι, 
~ \ - <:Ι , ~ \ - 1J 

εκτος του οτι και επι των νομισμάτων του ΒαλδουLνου, του Λατίνου αUτο-
κράτορος τfjς Κωνσταντινουπόλεως παρετηρ.,lftησαν πέριξ του Σταυροίi τα τέσ
σ~ρα Β, ώς ~ξ &ρχαίων χειρ()γράφων ύπ' αUτου τούτου τοU Ducanκe συλλε
γεντων προκυπτει, καΙ. o'L κατ' εύ-3-είαν άπόγονοι τών Παλαιολόγων ώ,.. καΙ. 

' ~ ' J ~ 

προηγουμενως αvεφερον, μετεχειρίσ&ησαν, Εν τfj Δύσει ζ1lσαντες {Ι)ς οίκογε-

ν:ιακΟν πλέο:' οίκόσημον τΟν δικέφαλον άετόν, τΟ βασιλικΟν τουτέσ~ιν Εμβλημα 
τω~ προπ~rορων των. 'Αλλ& καl έκτΟς τούτων, κωλ την γνώμη ν μου καl την 
t?u Σβορω~ου, ~ κ~ταπολεμ?U~τος, ώ; ε'ίδομεν, την -θ·εωρίαν τώv πυρεκβόλων, 
tιν~ σημ~σιαν ηδυναντο να εχωσι διd το1Jς όπωσδ1iποη:: εμβαθύναντας εl.ς τΟ 
πνει:yα το;ν Βυζαντινών και καλώς γνωρίζοντας τα σύμβολα τών χριστιανο
μανων του των προπατόρων μας, τά τέσσαρα "τσακμ(iκια,, πέριξ τοίi Σταυρού· 
'Ή, δπως και ό Kδl1ne δρftώς παρεηlρησε, πώς δυνάμεftα να συνδυάσωμε; 
nlv σ~ικρUν δύναμιν τών Παλαιολόγων μΕ τΟ μεγάλαυχον ρημα, "Βασιλεiις 
Βασιλεων ,1 κλπ; 

" _ Ι~ατ' έμε τΟ, πράγμα εlναι προφανές. 'Εαν τφ Οντι ~ έπαναλαμβάνω ~ 
υπηρξαν ποτε τεσσαρα Β πέριξ τοϋ σταυρού τοϋ λαβάρου, ταύτα οUδΕν 
~λλn ση~αίνουσιν 11 «ΣταυρΕ ΒοήΗει». aΟπως δ~ Οταν, ώς εl.ς νΘμίσματά τινα 
"Ανδρο~ιι;,ου το? Πρεσβυτέρου παρειηQΊl-θη, παρα τΎ1ν Θεοτόκον εδρίσΚειαι 
εν Α με εν Β ασφαλώς δυvάμε&α ν~ dναγνώσωμεν «Παναγία 'Ανδρονίκω 
Βο~l-&ει>>,Ο> 11, είς σταυρΟς μΕ οίονδήποτ;ε στοιχείον dντιστωχοίiν πρΟς &ρχικΟ~ 
γρ~μμα ον~μαrος, βα,σιλ~ως il δεσπότου «ΣταυρΕ τίρ τάδε βασιλεί η δεσπόιη 
β~ηcθει;), ου~τω και ;α τεσσα~α Β τα εLς τδ:ς πλευράς του σταυρού - προφα
νω_ς χαρ~ι ~σομετρια~- τε&ε,ντα «Σταυρf Βοή.f}·ει» πρέπει ν Ο> dναγνώσωμεν, 
το~ ~ητ~υ ~vαφ~ρομ:νου ~λεον είς τΟ πρόσωπον του βασιΛέως η δεσπότου, 
του οποιου η προτομη μετα τοU σχεrικου~ενίοτε καl Clνευ αύτοϋ-μονογρα
Ψ;lματος ε~ς η~; κυρίαν Οψιν τοίi νομίσματος &ποτυποίiται. Τό πριϊγμα είναι 
τοσ?ν σαφες, ωστε άπορώ τψ Οντι πώς δ τόσον αναλυτικώς έξονυχίσας τΟ:ς 
~ερ~ πυρ~κβ?λων γv~μας τοu ~άμπρου σοφός Σβορώνος, δΕν διείδεν ε\ς τα 
οκτω Β εις Ροδιακα τινα νομισματα &τιvα, κατ' αlιτόν 1 'ίσωc; vά Ε:κόπησαν 
ε!.ς Ε:ποχηv κατd την Οποίαν την ώραίαν νfjσον κατείχε τΟ τάγμ~ τών 'Ιωaννι-

1 
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τών, μΕ μέγαν μάγιστρον τόν Φούλκωνα Βιλλαρέτον, καl οί Βινιόλοι, δεν διείδε, 
λέγω, τό άπλούστατον «Σταυρε βοή\}ει» άλλα «Σταυρέ, βασιλέως βασιλέων 

β01]{}ει Βιλλαρέτφ' (!) κα\ <Σταυρέ, βασιλέως βασιλέων βοήitει Βιγνιόλφ• (!!) 
"'Αν τα νομίσματα ταϋτα έκόπτοντο -ϋπΟ τών ξένων κατακτητών, φυσικΟν 

-&α ή το οΙiτοι την Εαυτών προτομην νΟ: χαράξω σι ν Επ" αύτών, η, Ελλείψει ταύ

της, οΙκόσημον, !] χα\ άπλοiiν μονογράφημα με εν η δύο λατιvικα V ("Villa
ret \liσnolo). "Ως πρΟς τόν πρώτον, τΟν Fulques de νil1aret, τΟ πράγμα 

' b ' 

είναι άναντίρρητον. Ούτος είς τfιν κυρίαν Οψιν του νομίσματος \Jά παρίστα 

η τΟν έαυτόν τον προσευχόμενον fνώπιον τοίi σταυροϋ τής ΛωρQαίνης (Cι-oix 
de Loσaine ou Patι-iarcale), όJς Εμφαίνεται καΙ. έκ τών νομισμάτων ϋ.λλων 

μεγάλων μαγίστρων, τα όποία ό Π. Λάμπρος έδημοσίευσεν είς την <<Πανδώ

ραν» ι 11 Ελλείψει τούτου δι~ ένΟς συνftέτου οίκοσήμου, τοϋ ίδίου τουτέστιν 

οίκοσllμου του, του παριστcίνοντος «τρείς μέλανας κόρακας κα&ημένους έπl 
ίσαρί-θμων κορυφών έρυ&ρών δρέων))' παρU τΟ 8μβλημα τοϋ τάγματός του, 

παρa τον σταυρον δijλα δη τfjς 'Ιερουσαλήμ, ώςξένοι συγγραφείς μίiς <δίδαξαν 2. 

ΤΟ πόρισμα τfjς Ολης μελέτης μου ώς πρΟς τα δύο έμβλ1lματα εlναι Οτι 
ταϋτα οUδέποτε 1Jπήρξαν οίκόσημα. Καl διιl μΕν τΟν Δικέφαλον ~Αετόν, τοϋ 

όποίου ή ϋπαρξις ύπΟ οUδενΟς δύναται ν~ dμφισβητη{tίj, φρονώ Οτι δια τών 

προαναφερ-θέντων Επιχειρημάτων άπέδειξα1 δτι μέχρι τής άλώσεως τfjς Κων
σταντινουπόλεως μόνον ώς εμβλημα βασι.λικΟν δια περισσοτέρας τfjς μιdς 

οίκογενείας έχρησίμευσε, δια δΕ τΟν σταυρΟν μΕ τα τέσσαρα Β- αν τοιοίiιός 

ποτε ύπfjρξεν- Οτι Υμο άπλοϋν λάβαρον (πολεμικΟν φλάμουλον) τών τεσσά

ρων Β σημαινόντων «Σταυρf Boll,C}ε.ι». 

Ώς πρΟς τας CΙ.λλας έπισ1lμους οίκογενείας τοU Βυζαντίου δΕν iM ε'ίπω τι 

άνακριβές, έdv Lσχυρισftώ Οτι μέχρι τfίς ώς άνω άλώσεως, ούδεμία έξ αlιτών 
είχεν οίκόσημον. Αί σφραγίδες διαφόρων έπισ1lμων προσώπων, ατινα εΜtυς 
μετά τ.Υ1ν αλωσιν είς Ίταλίαν κατέφυγον, Wς αί τών Νικολάου •Ράλλη, 

Ματ-&αίου ~Ασσάνη, ~Ιωάννου ~Αργυροπούλου καl fJ.λλων, τιvας των Οποίων 

δ Σπ. Λά!_ιπρος Εδημοσίευσεν 3, οf,δΕν τΟ κοινΟν μΕ τ·ην οίκοσημολογίαν Εχουσι. 
Τά χαράγματα Επl τών άπλών &ρχαίων δακτυλιολίιtων τών Εν λόγφ σφραγί

δων, παριστάνουσι κατα τΟν Λάμπρον που μfν κεφαλην~αUτην ταύτην τοϋ 

κατόχου Πjς σφραγίδος-ποίi δΕ τΟν Διομήδην τΟ Παλλάδιον άρπάζοντα κλπ. 
Έξαίρεσιν μόνον εύρίσκομεv ε!ς τi]ν σφραγίδα τfjς 'Άννης Νοταρίi, κόρης 

τοίi περιφήμου μεγάλου ΔουκΟς Λουκά Νοταρά, τfις Uπό τινων ίστορικιΟν 

1 Τόμος Θ'. "'Ετος 1859 φυλλ. 214 καί 215. 
' Ε u g e η e Η a r ο t, Annorial des grands n1aitres de J erusalem. Rοιηe 1911. 

G. Ger ο 1 a, Steιnαιi superstiti dei Cavalieri di Rodi. Rivista Araldica Roma 191 3- 1914. 
3 'Εν Ν. Έλληνομνήμονι τόμ. Α. σελ. 427-432. 
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άναφερομένης 1 ffiς μνηστfjς Κωνσταντίνου τού τελευταίου τοϋ Βυζαντίου 

αύτοκράtορος, {iτις πράγματι σφραγlς fχει rοiις τύπους !οίί οίκοσ1lμου. ~Αλλδ. 

ή 'Άννα Νοταρά είς 'Ιταλίαν διασωftείσα καl έκεί δνειρευitείσα να έγκατα

σηlσυ γωνίαν ςΕλληνικi]ν είς τΟ παρδ: nlν Σιένην παλαιΌν φρούριον I\1on
tacuto di ιnaren1111a, ένεστερνίσθη, ι:Ος καl ό προαναφερfJεlς' Ανδρέας Παλαιο
λόγος, Ενεστερνίσ{}η, λέγω, τ(ι ίταλικ0: ε\Jιμα, δημιουργ1lσασα 'ίδιον-συμβολι

κ0ν- οίκόσημον μΕ <<δύο Εστεμμένους άντιμετώπους λέοντας, iδv έκάτερος 

κρατεί δια μεν τοu υψωμένου δεξιοϋ ποδΟς ξίφος 11 σ<αυρον-μiiλλον ξίφος 
-δια δΕ τοϋ &ριστεροϋ κρατοϋσιν &μφότεροι, ύπΟ τc{ δύο ξίφη, ήμισέληνον.» 2. 

"Όσον &φορ~ είς τα οίκόσημα, τα όποία φέρουσι μετα τ1)ν άλωσιν G.λλαι 

Βυζαντιναι οίκογένειαι ως π. χ. τών 1\ίελισσηνών, Μεταξά, Φωκά κλπ., ως και 

τα τών διαφόρων Οπλαρχηγών "Ελλήνων, οϊτινες εν τfi ξένυ-~Ιταλί~ ίδίως

Εδόξασαν τΟ πάτριοv Ονομα, ώς του προαναφερίtέντος Μερκουρίου Μπούα, 

Κο@κονδείλου Κλαδά καl G.λλων, ταύτα ουδΕν τΟ κοινΟν μΕ τΟ Βυζάντιον 

Εχουσι· διότι αί μΕν οίκογένειαι μετα ξένων συνδε{}είσαι καl είς τcΧς χρυσdς 

βίβλους (libri d'oro), tδίως της οΕπτανήσου, έγγραφείσαι ένεστερνίσ{}ησαν 

πλέον τα ευρωπα"ίκiι Ε-&ιμα, o'L δΕ άνδρείοι ώς Ciνω πολεμισται Ελαβον τίτλους 
καl οίκόσημα άπ~ εύ{}είας παρcΧ ξένων ήγεμόνων 3. 

ΠεραίνωΥ την μελέτηy μου, φρονώ άδιστάκτως δτι o'L Βυζαντινοl δΕν 
είχον οίκόσημα. Και ό Σβορώνος, δστις Εν άρχfι έίJεώρει τΟν Δικέφαλον ~ΑετΟν 

ώς οίκόσημον, παρεδέχ{}η έν τέλει δτι τα έμβλ11ματα τα τόσον συνή-θη παρα 

τοϊ:ς Φράγκοις τών μέσων αίώνων καl τοίς σημερινοίς, ουδέποτε παρiι τοίς 

Βυζαντινοίς παρετηρή{}ησαν. Είναι εν μέρει &λη{}ες οτι δια τοϋ σχηματισμοϋ 

τών διαφόρων πολιτειών, /1ς οί Σταυροφόροι καΙ. rίλλοι Φράγκοι κατακτητa'L 
έγκα{Ηδρυσαν έπι τών έρειπίων τής Βυζαντιηiς Αυτοκρατορίας είσΙlχ·&ησαν έκ 

της Δύσεως νέοι -&εσμοί, νέα η8η και Νtιμα, ό &εσμΟς δμως τών οίκοσήμων 

δΕν είσ1lχftη, τΟ δΕ Βυζάντιον ούδέποτε έγνώρισε τclς ση ματολογικclς συνη&είας 

τfjς Δύσεως, τfjς Δύσεως έκείvης, 1i κατα τfjς όποίας προκατάληψις συνοψίζεται 
είς τΟ γνωστΟν QητΟν τού Μεγάλου ΔουκΟς Λουκd Νοταρά <,Κρειττότερόν έστιy 

είδέναι Εν μέση τfι πόλε ι φακιόλιον βασιλεUον Τούρκων η καλύπtραν Λατινικήν», 

Γ. Ε. τΙΠΑΛΔΟΣ 

Πρόεδρος τοϋ Έραλδικοiί Τμ.ή ματος 

τfjς Ίστορικfις και Έ11Ύολογικfις 'Εταιρείας της Έλλάδος. 

1 Ό Σπ. Λάμπρος άπέδειξεν έσφαλμένην τi}ν γνώμη ν ταύτην. Έλληνομ. Δ'. 417 κ.έξ. 
2 Ν. "Ελληνομνήμων τόμ. Δ' σελ. 465. 
3 Ό Μπούας, πλην τού τίτλου τού κόμητος, δν, ώς ιiνέφερον, παριl τού αUτοκράτορος 

Μαξιμιλιανού Α' έλαβεν, έτιμή{}η διά τοϋ αUτοίi τίτλου καΙ. ύπΟ τοϋ βασιλέως τής Γαλ

λίας Λουδοβίκου ΙΒ'. Έπίσης έλαβε διαφόρους τιμάς καl έμβλήματα άπΟ τΟν Δούκα της 
Μαντούης Φραγκίσκον Γονζάγαν, τΟν Δοϋκα του Μιλάνου Λουδοβίκον Σφόρτσαν, τi]ν 
Ένετικiιν Δημοκρατίαν κλπ. Ό δε Κλαδdς παρ&. μΕ:ν του βασιλέως της Νεαπόλεως Φερ

δινάνδου έτιτλοφορ1lftη Magnifico, οί &πόγονοί του δε Ελαβον παριl της Βενετίας τΟν 
τίτλον τού κόμητος. 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, 

ΥΙΟΣ ΊΌΥ ΣΕΒΑΣΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Ι Ω ΑΝ ΝΟΥ 

'Εν τjj Έπετηρίδι της ΟΕτ. Βυζ. Σπουδών (Α' (1924) σ. 148) ό κ. Ι. 
Βογιατζίδης &πέδειξεν δτι ό σεβαστοκράτωρ της Θεσσαλίας Ίωάννηc, ό 
όποίος ένομίζετο μέχρι τούδε δτι ήρξεν &πΟ τού 1271 Εως τοU 1296, είχεν 
Jjδη &ποftάνει προ τοϋ 1289. Τον Ίωάννην διεδέχ{}ησαν ο1 υ1οί του, Κων
σταντίνος καi •Άγγελος, οϊτινες, μεrα τΟν [}άνατοv τού πατρός των, μνημο~ 

νεύονται ώς ίσότιμοι, δήλα δη άμφόtεροι καλοUνται σεβαστοκράtορες. 
~Εκ τού Παχυμέρους είναι γνωστΟν Οτι ό ·rωάννης καtέλιπε tρείς υLούς, 

τον Κομνηνον Μιχωjλ, δσης δια δόλου είχε παραδο{}ή vπο της δεσποίνης 
της 'Ηπείρου 'Ά ννης ε\ς τον αυτοκράτορα Ά νδρόνικον Β' τον Παλωολόγον 
καl άπέ-&ανεν έν Κωνσταντινουπόλει, τΟν Δούκαν καl τΟν "Αγγελον. 1 Καl 
τΟν μΕν Δούκαν τού Παχυμέρους έtαύτισεν ό ΧΟπφ μΕ τΟν έξ άνδηγαυ·ί
κών καl βενετικών πηγών γνωστΟν σεβαστοκράτορα Κωνσταντίνον, δια τΟν 
"ΆγγελοΥ Ομως λέγει δτι ούτος &νομάζετο συνήftως μόνον 'Άγγελος, <<sei es, 
dass er den Geschleclltsnamen aιιcl1 als Vornaιnen fίihrte, oder dass 
sein Vorname nicht ίiberliefert ist.>> 2 

ToU ~Αγγέλου Ομως τούτου τΟ βαπrιστικΟν Ονομα, δπερ εμειyεν Ο.γνω
στον μέχρι τούδε, ΊJπηρξε, νομίζω, Θεόδωρος. Τοϋτο εξάγω έκ χωρίου τοϋ 
ποιήματος τοϋ Μανουήλ Φιλη εiς τον πρωτοστράτορα Μιχαήλ τον Γλαβiiν·" 
ίδοV τΟ χωρίον : 

έξ ιhν (τών 'Ιταλώ>'} ><ατασχιbν (ό Γλα6iiς) τήν πόλιν Δυρραχίου 

Κροάς τε και Κάννινα καi τd κυκλόθεν 

όρμfj. πρΟς αύτοVς τοVς θρασείς πάλαι Βλάχους 

Θεόδωρον δi: πυρπολεί κατd κράτος 

τΟν σε6αστοκράτορα τών άλλοτρίων 

καί λαμ66.νει την χώρω' ώς δWρον τύχης. 

Είναι δύσκολον να όρισ{}] &κριβώς το εtος τού πολέμου taύtoυ τοϋ 
Γλαβii εναντίον τοϋ σεβαστοκράτορος τών Βλάχων Θεοδώρου· fJ χρονολογική 

1 Πα χ υ μέρους τόμ. Β' σ. 72-77,201. 
2 Η ο p f, Gesch. Gήech. εν Ersch- Gruber Encyk. τόμ. 85 σ. Η55. 
3 Μ i 11 e r, Manue1is Philae carnιina τόμ. Β' σ. 253. στ. 288- 294. 
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Cf.λλΟ:ς τε σ~:.ρ~ τών γ:γονό:ων Εν tψ ποιήματι τούτφ τοϋ Φιλή, Οπερ συν
ε_γραφη πε?ι το 1"305 ει ναι αρκετa συγκεχυμένη ώς παρετήρησεν Ι\ δη ό J i r e _ 
c: k 

1
• _Παντως ομως, κατα τΟν Φιλήν, 11 έπίitεσις αϋτη τοϋ Γλαβά Εναντίον 

το,υ Θεοδ,ώρου Eyέvεro μετd n)v κατάληψιν τού Δυρραχίου ύπΟ τοϋ Γλαβα. 
Το Δυρραχιον διεμεινεν εt;; χείρας τών Βυζαντινών περ(που ι!πο τoii 1288 
μέχρι τoii 1296 όπότε i'jτo ijδη σερβιχόν '· "Ωστε πιiJανον η" ε'πι'"ε " , ") β • , υ σις αυτη 
να ε .α ε ~ωραν κατα τα ετη 1288 -1290, πάντως μετCι τΟν -&άνατον τοϋ 
~ε~αστοκρατορος τής Θεσσαλίας ~Ιωάννου, άφοίί δ Θεόδωρος άποκαλείται 
υπο τοϋ Φιλfj σεβαστοκράτωρ. 

, Π:ρi τού ~εβ~σtοκρdτορος Θεοδώρου τοϋτο μόνον εί\'αι γνωστόν Οτι 
περι το .1297 επροχειτο νa λάβu σύζυγον τi]ν έξ 'Αρμεν(ας πριγκ(πισσαν 
~εοφαν~, άδελφt)ν τfjς Μαρίας, συζύγου τοϋ υ'Lοϋ καΙ. συμβασιλέως τοϋ 
Αvδρονι~ου Β~'· Μ~χαi)λ τού Θ'. 'Επl τfι εύκαιρίq; ταύτη ό ~Ανδρόνικος είχε 
π~ρ~χωρησει εις του; σεβαστοκράτορας την Δημψριάδα. 'Αλλ' ό γάμος ούτος 
δεν επραγματοποι1l1Jη, διότι ή Θεοφανω άπέ&ανε διαρκούντος τοϋ ταξειδίου 
Κατόπιν τούτου μάλιστα αί σχέσεις τών σεβαστοκρατόρων πρ_Ος τό ΒυζαντινΟ; 
κράτος έχειροτέρευσαν Εκ νέου .':1. 

. Ό, Πα;-υμέρης (Β' ~- 284) διηγούμενος τa γεγονότα τοϋ ~τους 1299 
λεγει ~ια "'του~ σεβ~στοκρατ.ορ,ας «ετι γUρ εν τοίς ζώσιν ήσαν». Εtναι λοιπόν 
πι·&ανον οτι ο. Θεοδωρος απεiJανεν βραχiι μετa το 1299, προ τoii &δελφοϋ 
του Κωνσταντινου Δούκα, δ στις, ώς γνωστόν, άπέδ·ανε τ φ 1303. 

ΜΙΧΑΗΛ Θ. ΛΑΣΚΑΡΙΣ 

• 

1 

Die bulgari~chen Burgen })ei Mannel Philes σ. 78 εν: Das cbristliche Eleιnent 
ιn der topograpbιschen Nomenclatur der BalkanHinder, Sitzb. der \:Vien. Akad. pb -bi t 
Classe cxxxνr, (1897) σ. 77.- 85. . s . 

... ~ Πρβ. ~ c ta Α l b a n i a e τόμ. Α' 6.ρι<fl'. 508 καl 526 σελ. 151 και 155, καί J i r e
c e k, Gescbιchte der Serben τόμ, Α· σελ. 536. 

3 

Π α Χ υ μ έ ρ ο υ ς τόμ. Β' σ. 206 καΙ 284, Μ ε τ ο χ ί. τ ο υ, Πρεσβευτικός, εν Σά6α 
Μεσ. Βιβλ. τόμ. Α' σ. 188 -189. πρβ. καi Η ο p f, "Εν&' άνωτ. 

ΕΞΟl>JΠΣΜΟl ΚΑΙ ΕΞΟΡΚΙΣΤΑ1 

Έξορκί.ζω εΙς τΊ)ν eΛγίαν ΓραψΊlν σημαίνει κάμνω κάποιον να δρκισ-θfι 

συν1Ίθως εLς τΟ Ονομα τοϋ Θεού Οτι {}(t ε'ίπη την &λή-θειu'\\ On {}d κάμη 1"] 

δΕν -&α κάμιΊ κα-&ι1ς έγι1 -θέλω καl τΟ: τοιαίiτα. Δια τούτο δ ΕξορκισμΟς εlvαι 

ό φοβερώτερος δρκος, δ Οποίος επιβάλλεται άναγχαστιχώς είς τΟν Ciλλον. 1 

Άφοϋ δf δ Cίν-&ρωπnς τΟν φοβείται καl κάμνει κατα ηΊν επι-θυμίαν τοϋ 

έξορκίζονtος~ πολiι περισσότερον ό εχ-θρΟς τοϋ Θεοϋ διάβολος1 ό όποίος τρέμει 
καl Civ μόνον άκούση τΟ ό'νομά του! &α &ναγκασθ-fi dμέσως νΟ: άφήση τΟ 

μέρος, δπου εUρίσκεται, και νd φύγn μακρ-άν, καθι1ς Επιθυμεί Εκείνος ποiΙ 

τΟν Εξορκίζει_ AUn) είναι ή ·θρησκευτικ1) βάσις~ είς τ1Ίν Οποίαν έστηρίχ8ησαν 

την πρώτην φοραν o'l CΕβραίοι καl. έσκέφ{}ησω' να χρησιμοποιοϋν τΟν εξορ
κισμΟν καl Εναντίον τού δια 13όλου διΟ: να τΟν διώξουν άπΟ τΟν αv&ρωπον. 

~Αργότερα δμως κατ' έπίδρασιν τών διαφόρων μαγικών πράζεων τών άλλων 

άνατολικών λαών1 τας όποίας έχρησιμοποιοίiσαν ο15τοι δια τΟν Lδιον σκοπόν1 
ό καθ-αρώς -&ρησκευτ-ικΟς εξορκισμός προσέλαβε καl μαγικα στοιχεία. ~Επειδ1) 
δΕ δλαι αί μαγικαl καl μυστηριώδεις ένέργειαι χρειάζονται καl άν3ρώπους 

είδικούς1 διU. τοίiτο κατ' άνάγκην έσχηματίσ-θ·η καl ίδιαιτέρα τάξις άν-θρώπων1 
τών λεγομένων Εξορκιστών, οί Οποίοι εσπούδαζαν τ1)ν μαγικΛ)ν τέχνην καl 

εlχαν ώς έπ<iγγελμα, κα-θcΟς οί γόη τες καl μάγοι τών Ο.λλων ανατολικών λαών, 

να γυρίζουν πόλεις καl χωρία τής Παλαιστίνης καL ηϊς /,οιπfjς Άνατο!.ης ώς 

πλανόδιοι ϊατροi καi νd. -θ-εραπεύουν τοiις σεληνιαζομένους, παράφρονας, 

μανιακοUς καL γενικώς δλους τσUς πάσχοντας &.πΟ νοσ1lματα ψυχικά, τα όποία 

ώς προερχόμε,,α &πΟ ηlν ένέργειαν πονηρών πνευμάτων δεν f1μπορούσαν να 

-θεραπευ\3-οϋν με τii συνηfJισμένα μέσα τfjς lατρικfjς τέχνης. Δια να ι'}·εραπεύ

σουv τΟν δαιμονιζόμενον οί έξορκισrαl έπροσπαΗοϋσαν να διώξουν τΟ δαιμό

νιον Οχι μόνον μΕ την άπλήν έπίκλησιν τού όνόματος του Θεοϋ η κανενΟς 

ι1λλου μεγάλου -καl ι1είου &νθρώπου, τΟ όποίον ι1'α η μποροίiσε ν Ο: κάμη κά8ε 

<Χν{}ρωπος καl δεν -&α ϋπfjρχεν άνάγκη ίδιαιτέρου έξορκιστοί•, άλλU καl με την 

άπαγγελίαν ώρισμένων εξορκιστικών εϋχών καl Γi'jν χρησιμοποίησιν ίδιαιτέρων 

μαγικών μέσων. ΑUτΟ: δΕ &.κριβώς &.ποτελοίiσαν τΟ μυστικΟν τfjς τέχνης των. 

Κατα ηΊν παράδοσιν! τi)ν δποίαν άναφέρει δ ~Ιώσηπος, 2 πρώτος δ 

ΣολομΟΟν fμα-θεν &.πΟ τΟν Θεόν ηlν έξορκιστικ1Ίν τέχνην δι(t. nlν &φέλειαν 

τών δαιμονιζομένων) εγραψεν εUχrt.ς και ιΟρισε τρόπον Εξορκισμοϋ, οίδΕ ε~ηρ-

1 Π βλ. Γενέσ. 24,3- Ματfl. 26,63. 
2 Έβρα'ίκ. 'Αρχαιολ. 8, 2, 5. 

1Ό 
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κι ' ~ ' .,.. ' ' ' 'δ · σταt εγνωρι~αν την τεχνην κατα παρα οσιν &.πΟ τΟν "ίδιον. Ό τρόποc: τού 

ΕξορκισμοU fιτο ό έξής. Έπλησίαζαν εLς τijν μύτην τοϋ δαιuονιζομένου δ~χτυ
λίδι, τΟ όποίοv είχε κάτω dπΟ τΟν σφραγιδόλι&ον ρίζαν ~αγικοίJ φυτοϋ άπΟ 
Εκε'ίνα, τα όποία cΟρισεν ό Σολομών, fιτο -δΕ περίφημον δια την &ποτελεσμα
:ικfιν Ενέργειαν τΟ φυτΟν βαάρας. 1 <Όταν δΕ τΟ δαιμόνιον μ;l ύποφέρον τfιν 
οσμήv του Εφευγεν dπΟ τΟν Clν&ρωπον, ό όποίος καl Επεφτε λιπόθυμος, Ελεγαν 
ώρισμένην εlJχ1lν τοίί Σολομciηιως καl τΟ fξώρχιζαν είς-τΟ Ονομά του νΟ: μη 
Επιστρέψη πλέον είς αUτόν. 

"Η χρησιμοποίησις μαγικού φυτοϊi στηρίζεται εLς την δοξασίαν Οτι τα 
δαιμόνια δΕν fιμποροίiν να ύποφέρουν τUς βαρείας Εν γένει δσμας ε'ίτε φυτών 
ε'ίτε καιομένων ουσιών. Κατα nlν μαρτυρίαν {ου ]ουστίνου 2 oL ΕίJνικοl 
γόητες έχρησιμοποιοϊiσαν -θυμιάματα και καταδέσμους δια να διώξουν τα 
δαιμόνια, είς δΕ την Δια-81lκην τοϋ ΣολομcΟντος~ 1i όποία Εγράφη μΕν κατα 
την βυζαντηνην περίοδονι περιέχει δμως δοξασίας &νατολικάς1 τΟ δαιμόνιον 
Άσμοδαίος Ομολογεί δτι διώκεται μΕ τΟν καπνΟν τού συκωτιοίi καl της χολής 
του ψαριού γλάνουι δταv καίωνται είς κάρβουνα μυρίκης. s "ΑπΟ τοUς &να
τολικοiJς λαοiJς {j δοξασία μετεδόδη και είς ταUς 'Έλληνας. CO κατΟ: τΟν 17ov 
αίώνα ζ ή σας Παχώμιος Ρουσάνος 4. άγανακτεί έναντίον τών συγχρόνων χρι
στιανώνι οί Οποίοι, δταν έπήγαιναν ι:Ος προσκυνηταi είς μονασηlριον1 προτού 
πίουν νερΟ &πΟ την πηyήν του, τΟ έ-3-υμίαζαν διι:Χ να &ποκτήση ίαματικην 
δ' 'Ε) ' . ' Of ' υναμιν. ,ησμονησαν πΛεον οτι κατα συνή11-ειαν έκτ:ελοUσαν μαyικΎjν πρά-

ξιν δια ν~ φύγουν τα πονηρα πνεύματα1 τ:α Οποία έμφωλεύουν είς τUς πηγάς. 
~Ερωτ([ δε μΕ &πορίαν δ δρδολογισηΊς μοναχΟς πώς εΙ-ναι δυνατόν να εχη 
ίαματικΎjν δύναμιν τΟ νερΟ τ:ών μοναστηρίων, &φοίι &ρρωστένουν καl dι 
καλόγηροιι οι Οποίοι πίνουν πάντοτ:ε &π' αVτό; Καl μέχρι σήμερον δ έλληνι
κΟς λαΟς πιστ:εύει δη τα δυμιάματα καl α'L δυσώδεις Οσμαl άποδιώκουν τα 
δαιμόνια~ είς πολλα δε μέρη καίουν -θυμίαμα πρωl καl βράδυ είς τ:α σταυρο
δ?όμια, δπου συηΊδως συχνάζουν τα πονηρα πνεύματα, δια να -&εραπευ&οϋν 
οί δαιμονιζόμενοι. 5 Συνήftεις δΕ είναι αϊ έξορκισηκαl φράσεις «τΟv ξορκίζω 
Οπως δ διάβολος τΟ λιβάνι>> καl «τΟν ξορκίζω μΕ τΟν άπ1lγανο>> λενό-

~ ' , , c ι 
μεναι επι προσωπου, το οποίον &ποστρεφόμε{}η, δπως δ διάβολος dποστρέ-

φεται τΟ λιβάνι και τΟν &π1lγανοv φυτΟν γνωστόν δια nlν βαρείαν δσμήν 

1 Ί ω σ ή .π. Ίουδα'ίκ. Πόλε μ. 7, 6, 3. 
2 ΠρΟς Τρύφων. 85. 
3 Μ ί g n e (patr. gr.) 122: 1324_. 

~ «Π~Ο,ς τοlις έλληνίζοντας καί τCι -&εία μυση]ρια βεβηλοϋντας» Εν Δελτίq:ι τi]ς 'Ισtο
ρικης και Ε&νολογικης Έταιρείας της •Ελλάδος 1, 106 κέξ. 

6 Γouqueνille, Vo:_yage de la Grece, Paris 1826, 6~143~Ν. Πολίτου, 
Μελέτη f:πl τοίi βίου τών νεωτέρων 'Ελλ1lνων, ε,, 'Αflήναις 1871

1 
σελ. 458. Παραδόσεις 

1,326 καί 2,858. 
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του. Πολλοl πιστεύουν Οτι άποφεύγει δ διάβολος τΟ λιβάνι ι:Ος πριίγμα ί~ρόν. 
"Η γνώμη αυτη έγενν1l{}η πολυ &ργότερα, &φοϋ έλησμοηliJη 1i πρώτη καl 
κυρία δοξασία δτι τα δαιμόνια άποστρέφονται. τCχς δσμάς. 

'ΕκτΟς τών 13υμιαμάτ:ων και τών Οσμών έχρησιμοποιοϋσαν οι άνατολικοl 
λαοl ι:Ος μαγικΟν μέσον έξορκισμοίi καl τΟ φύσημα. Οί Βαβυλώνιοι ~άγοι: 
&φοϋ συνεκένrρω·ναν εLς ενα μέρος δλα τα φείδια ώρισμένης περιφερειας με 

έξορκισμοUς καl μΕ την δσμ1lν ιJειαφιοϋ καl ρητίνης, τΟ: έφυσοίiσαν κοl μΕ 
• ' ' ' ' ' ") ' "ξ φανίζονrο 1 Είναι δμως τΟ πρώτον φυσημα αμεσως εκαιοντο ο .α και ε η · 

άναμφισβήτητον δτι καl εLς τΟ φύσημα ως μαγικΟν μέσον ύπόκειται 11_ δσμη 
Οχι φυτ:οίi η αλλης καιομένης ούcσί~ς, άλλ' αυ~οϋ, του ~σrόμ~ιτος. ~~π,ο την 
χρfισιν τού δυσώδους φυσήματος ως εξορκισηκου μεσου εξηγειται χαι το &μί~ 
μητον σατυρικΟν Επίγραμμα τού Λουκιανού είς Εξορκιστην 

δαίμονα πολλd λαλών Οζόστομος έξορκιστi;ς 

έξέβαJ: ούχ δρκω'Ι', &λλd κόπρων δυνάμει. 2 

Οί cΕβραίοι έξορκισταl δΕν περιωρίζοντο μόνον είς tO: μαγικU μέσα της 
Σσλωμονικfίς, &λλtΧ μετεχειρίζοντο καl κά-&ε U.λλο Ονομα ύπερφυούς &ν-&ρώ
που rO Οποίον ήτο LκανΟν να φυγαδεύσυ τα δαιμόνια. Οϋτως Εξηγείται τΟ 

J " λ - ' ' "δ γεγονΟς δτι κατCι τοUς χρόνου; τού Ίησοίi Χριστοϋ επεκα ουντο και το ι ι-

κόν του 0-νομα <'0ς μέσον Εξορκιστικό,,, διότι εβλεπαν τα πολλα θ-αύματά του 
Επl τών δαιμονιζομένων. ο ΤΟ 'ίδιον έγίvετο καl κατόπιν έπl τών Άποσrόλων, 
καtΟ: την μαρτυρίαν τού εUαγγελι.στοϋ Λουκ& .. Εί.ς ηΊν 'Έφεσον έπτα έξορ
κισταί, υtol το'W &ρχιερέως Σκευα, &φοϋ εμαθ·αν dπΟ τΟ κήρυγμα τού Παύλου 
τΟ. κατΟ: τΟν "Ιησοϋν και την -θαυματουργΟν δύναμιν τοϋ Ονόματός του, liρχι
σαν να λέγουν είς τοUς δαιμονιζομένους τΟν έξορκισμΟν «όρκίζομεν ύμδ.ς τΟν 
~Ιησοίiν, δν Παύλος κηρύσσει». Κάποτε άφοϋ τΟν είπαν, τοiJς &πεκρί{}η τΟ 
δαιμόνιον διCι τοϋ στόματος τοϋ &ν-3-ρώπου «τΟν 'Ιησούν γινώσκω καl τΟν 
Παϋλον έπίσταμαι, ύμείς δΕ τίνες Εστέ; » Άμέσως δΕ τοUς Επετέ-θη ό μανιακΌς 
μΕ τόσην όρμΎjν καl δύναμιν, &στε μόλις κατc6ρ{}·ωσαν να σωftοίiν φεύγσvτες 

γυμνοl καl τραυματισμένοι. 4. 

* 
'Επειδ1Ί δΕ 1i πρώτη χριστιανικη κοινωνία έσχηματίσ-θη &πΟ CΕβραίους, 

οί Οποίοι έπίστευσαν είς τΟν Χριστόν, η τάξις τών Ε-ξορκιστών dπΟ ηΊν έβρα'ί
κ1Ίν κοινωνίαν μετεφέρθη καl είς ηΊν χρισηανικ1lν, εLς τΥ1ν Οποίαν δΕν επαυσεν 

1 Λ ο υ κ ι α ν. Φιλοψευδ. 12. 
2 Anthol. r:•alat. 11; 42ϊ. 
3 Μάοκ. 9, 38 «"Εφη ωJτψ ό 'Ιωάννη;, ε'ίδομέγ τι να Εν τψ όνόματί σου Εκβάλλονι;α 

δαιμόνια ... καί Εκωλύομεν, δτι οUκ fνωλούi}ει ήμtν. 'Ο δΕ '~ησοϋς ε~;τεν, ~1l κωλύετ~ 
ω'ιτόν, οUδεiς γάρ Εστιν, δς ποιήσει δύναμιν έπl τφ Ονόματι μου και δυνησεται ταχυ 
κακολοyησαί με~. Πβλ. Ματ&. 12, 27 καί Λουκ. 11, 19. 

4 Πράξ. Άποστόλ. 19, 13 κέξ. 
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η σ:ηΊ-&εια τ~ν έξο~κι~μών. CH Εκκλησία Χατέταξε τ:οiΙς έξορκιστ6:ς εις τΟν 
κατωτεροv κληρον, ο οποίος περιελάμβανε έκτΟς αUτών τoiJ;:: ύποδωκόνου,.. 
&υρωρ ' ' ' ' ) '.Q ' • "'' ους, αναγνωστας, ακο .ουuους και ψάλτας. •Όλοι αVτοl ό)οίσ811 σαν δια 
τdς κα.τω .. τέρας c ύπηρ,εσίας τ~ ς .. εκκλησίας, ένφ δια τα ·δψηλότερ~ λειτουργll
ματα, ωρισ&η ο λεγομενος ανωτερος κλήρος περιλαμβάνων το-l1ς βα-θ-μοlις τοίJ 
~ ... ιακονου,, πρ_εσpυτέρου καL έπισκόπΟυ. ι Ε'tς nlν χ.ριστιανικ11'\' Ε:κκλησί.αν οί 
ει;ορκισται, ,οι οποίοι _έλέy~ντο, καl έπορκισταl κα'ι έφορκι.σταί, εlχαν καθαρά')ς 
-θρη,σκευτ~κ~ν χα~ακτηρα~ Ελαμβαναν τΟ χάρισμα τη; ύπηρεσίας διι't χειρο
fi·:σιας του' επισκο~~u, z ειχαν δΕ κα{Ηϊκοv να διαβάζουν εlς τοiJς δαιμονιζΩ
~ενους: το;ς συνη -~ς ~λεγομένους fνεργου.μένους~ _τας ώρισμένας τfjς 
εκκλησιας εξορκιστικας ευzdς χωρlς να χρησιμοποιούν κανεν dπολύτω,.. μαγι-
' ' {}' ,, β , 

κ~ν ~εσσ\-: κα ως οι Ε ραίοι fξορκισταί. Τούrσ δΕν fπετρέπετο~ διδτι 11 fκκλη-
~ια ;πολ~τως κ~ταδικάζ~ι nlν, μαyείαν. Κατd rαύτ:α Εξορκισμός καl εLς rΎ]ν 
αρχ~ιαν εκ~λη~ια~ σημ~ινει rη1~ ~π~λλαγ1lν τοίi &νι<tρώπου &πΟ τΟ ποvηρΟν 
πνευyα ~ια της ~πικλησεως :_ου ~ονοματσς τοίi Θεοίi. ~ο ~Ιουστίνος κάμνει 
σα_φ~ διακρι~ιν :~,ν Χρι~τ:ιανωv εξορκιστών δ:πΟ τοUς ~Εβραίους Εξορκισrdς 
:αι ο~ωυς του~ς α~ .. Λ~υς εttνικοVς γόητας καl μάγους~ διότι οί μΕν πρώτοι 
εξορκιζοντες εις το οvομα τοϋ ~Ιησού Χριστού ύπέτασσαν καl Ενικοίiσαν κά{)ε 
δαιμόνιον, Ενψ οί δεύτεροι Εξορκ(ζοντες μΕ -&υμιάματα καl καταδέσμους δΕν 
κατώρft·ωναν τίποτε. z 

, ~Α~γό,τερα, ~γνωστ,ον δμως πότε, 11 Εκκλησία άνέΗεσεν εlς ro-Uς Εξορκι
στας ~αι :ο κα&i1κον να κατηχοϋν τοiις εΊδωλολάτραςι 4 ol ότωίοι Ί·jΗελαν ·να 
δεχ~ου~ το; χριπrια~ισμόv.Ι Φαίνεrαι δΕ δτι καl τοiις έμά{1-αιναν να λέγουν 
~ατ~ την τεlλεσιν τ~υ βαπτισματσς τοiις εLδικοUς ΕξορκισμοUς πρUς δήλωσιν 
οτ~ι ~ποκ~1ρυrτουν οριστικώς nlς δοξασίας καl συνηι'tείας της εiδωλολατρείας. 

Αυτ~ν τ~ν συμ~ολικiιv ,σΊ~μ~σίαν δυνάμεftα να &ποδώσωμεν εl.ς τοiις Εξορκι
σμους του βαπτισματος, οι οποίοι &κολοιJι1ως Επεκράτησαν όρισηκώς λεyό
~ε,~οι κ~l είς τΟ βάπτ:ισμα τών νηπίων dπΟ τοU;; αναδόχους, διότι αUτοl εξ 
ο~οματος τ~ν π~οβαί~ου~ ει~ η)ν ό~ολογίαν τών δογμάτων τijς χρισtια'\•ικής 
πιστεως. Δια τουτο δε δια καθε κακιαν τών αναδεχτών ευ-3ύνονται ΕκτΟς τών 
~ονέων κlαl αυτοί, διότι δi::ν Εφρόντισαν κα&ως επρεπε δια η1ν χρισηαvικηv 
ανατροφην των. 

Είναι Clγνωστον πότε κατηργή{}-η 1~1 τάξις τών Εξορκιστών εLς nlν &ναtο· 

1 
Ίουστίν. πρΟς Τρύφων. 76 καi 85.- Ε-όσε β. Έκκλησ. "!στορ 6 43 11 κ ' 

14 8 6 9 Γ · ' • - .αι 
.' , ι - ρ η 7 ο ρ. Ν α ζ t α ν ζ. Λειτουργ. έν Migne 36, 713- 'Λποστολ. Διαταγ. 

M1gne 1, 1121- Συνόδου Λαοδικ. Καν. 24, 'Αντιοχ. 10 _Δ. Κ υ ρ ι α κ 0 υ 'Ε 1 
"!στορ. 1, 198. • • J ΧΧ cησ. 

2 Συνόδ. Λαοδικ. Καν. 26. 
~ ΠρΟς Τ@ύφων. 85. Άπολογ. 2, 6. 
~ Σuνόδ. Λαοδ. Καν. 26. 

Α. Α. ΠαπαδοπούJ.ου- 'Εξορκισμοί. καΙ. Εξορκισταί. 229 

λικ1Ίν εκχλησίαν. Καl dναφέρέται μΕv εl.ς μίαν διάταξιν ηΟν Βασιλικών Κων

σταντίνου τού Πορφυρογεννήτ:ου, 1 δια τf\ς όποίας απαλλάσσονται άπΟ ώρι-
1 \ \ ' C I C β ' δ ' ~'- I 

σμενας προς το κρατος υποχρεωσεις οι πρεσ Jυτεροι, ιακονοι, εζορκισται, 

άναγνώσται καl δστιάριοι, &λλα τοϋτο δεν είναι καl dπόδειξις Οτι ύφίστ:ατο 

τουλάχιστον μέχρι τοίi 1οσυ αlώνος, διόrι τα Βασιλιχα περιέχουν διατάξεις καl 

τ("Ον προγενεστέρων α{Ιτο;.φατόρων. Μετα nlν κατάργησίν της τα καθ1Ίκοντα. 

τών έξορκιστών ανέλαβαν οι Lερείς. Άπεναντίας είς τΤ1ν δυτικΎ]ν εκκλησίαν 

έξακολου.a-οϋν να ύπάρχουν καl σήμερα &.ηlκοντες εiς τΟν κατώτερον κλfiρον 

καl Εχοντες τα 'ίδια χαft1Ίκο·ντα με τοUς &ρχαίους ΕκτΟς μιας Εξαιρέσεως δτι 

τοUς έξορκισμσUς τού βαπτίσματος διαβάζει δ ίερεύς. Οί Εξορκισμοl ώς μία 

&ναγκαία Εκδ11λωσις τοίJ -θρησκευτικοί! συναισ-θ1lματος ήσαν βαι<tύτερα ριζω

μένοι είς ηlν συνείδησιν τίίιν λαών της ΕUρώπης. Είναι δε γνωστΟν δτι τΟν 

17ον αicΟνα έγίvετο σφοδρΟ: συζ1lτησις μεταξiJ τών Κω9ολικών καΙ. Λουl9ηρα

νίί>ν Ηεολόγων~ αν οί δπαδοl τfiς παπικi"jς 11 προτεσταντικfjς Εκκλησίας Ί~Ίμπο~ 

ροϋν καλύτερα να Εξορκί~ουν τα πονηρα πνεύματα. 

* 
~Αφο1J 11 εκκλησία c~Sρισε την τάξιν τc'Ον Εξορκιστών, I]tO φυσικα ίJΠΟ

χρεωμένη νCι δρίση καl Ενιαίου τύπου έξορκιστ:ικUς εVχάς. Αί πρό)ται δμω; 

άπλαί εUχαί, δια τών όποίων έζητείτο 1l {}-εία &ντίληψ1; πρΟς ftεραπείαy τοίi 

&σθ·ενοϋς, δΕν fμειναν αμετάβλητοι. 'Έγιναν &πΟ μεταγενεστέρους συνεχείς 

προσΗήκαι, όSστε Ελαβαν τi]ν έκτενfj μορφήν, nlν όποίαν Εχουν σήμερα. Δι\• 

φαίνεται πιιΊ-ανΟν Οτι Εγράφησαν είς μίαν έποχ'!]ν. -Άποδίδονται μεν εlς τΟν 

Μέγαν Βασίλειον καl Ίωάννην τΟν Χρυσόστομον, μερικδ. δΕ &ποσπάσματα 

φέρονται καl είς τΟ Ονομα Γρηγορίου τού Ναζιανζηνού καl. Έπιφαvίου, cΗλά, 

αν καl δΕν δύναται να άμφισβητψ3Ό σοβαρώς 11 γνησιότης των χαρακτηρι
ζομένων ώς ύποβολιμαίων, κα\JΟ)ς {tέλει να πιστεύυ ό Κρουμπάχερ, 2 Ίlμπορεί 

δμως να ύποστηριχf}i] μΕ πολλΊlν .πι{}-ανότητα Οτι οί με-rαγενέστεροι Βυζαν

τηνοl fiκαμαν πολλQ.ς προσ-&1lκας. ~Εννοείται δτι καl μετQ. τό.ς προσ{tΊlκας 

ουδέποτε f:παυσαν νδ. τοiι:;; &ποδCδουν εlς τους μεγάλους τούτους πατέρας τής 

Εκκλησίας διrl να διατηροί.'ν τΟ κίiρός των. Συνέβη δηλαδη fπl τοϋ προκει

μένου δ,τι μΕ τσUς <Έλληνας συγγραφείς, οί Οποίοι επέγραφαν τό. συγγράμ

ματά των μΕ 'τΟ Ονομα τοίi Πλάτωνος Ίϊ Δημοσ{}-ένους η Λουκιανού δια να 

εχουν μεγαλύτερον κίiρος καl άποκηlσουν μεγαλυτέραν διάδοσιν. ΈκτΟς τού

των ύπάρχουν καl Clλλοι Εξορκισμοl ύπΟ τΟν τύπον ίστορικ&ν Επφδών άπο

διδόμενοι εLς τοiις· άγίους μάρτυρας Τρύφωνα, 1\ίάμαντα καl Μόδεστον. ~Ο 

πρώτος εlναι δια τα &:μπέλια, χωράφια καl κ1lπους .πρΟς καταστροφ1Ίν τών 

1 1, 3, 5 
2 "Ιστορία της βυζαντηνής λογοτεχνίας μεταφρασ{Ιεϊσα ύπΟ Γεωργίου Σωτη~ 

ριάδου, Εν Άflήναις 1900, τόμ. 2,427. 
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βλαπτικών έντόμω\' τijς γεωργίας, οί δΕ Clλλσι δια τα κπlνη, δταv προσβάλ~ 
λωντα~ άπΟ λ,οι~ώδεις ά~-&ενείας. Σημειωτέον δΕ δη~ ό μΕν α'γιος Τρύφων 
itεωρειται , και ως προστατης της γεωργίας, δ δε Μάμας καl Μόδεστος της 
κτηνοτροφιας. 

Προκειμένου περl χρονολογίας τών Εξορκισμών μόνον περL τfις Εξορκι
στικfίς &ποστροφ1ϊς κατ-d τΟ βάπτισμα «άποτάσσομαι τψ Σατανά καl πάσι 
το~ς ε?γοις _ αύτοϊί ~αL 

3 

πd~ι το~ &γγέλ~ις αϋτού καi πάση τfi λα;ρείq. αύτοϋ 
και παση ηι πομπη αυτου » δυναται να λεχ-&fj μΕ βεβαιότητα δ τι εlναι τοϋ 
4ου αΊ.ώνος 11 και προγενεστέρα αύτοϋ. Καl εlς αϋτην Εγιναν μεταγενέστεραι 
πρσσ&ηκαι, διόη ύπΟ τοϋ Χρυσοστόμου, είς τΟν όποίον στηριζόμε-&α δια τΟν 
~α-{}ορι~μΟv, της κα,τά προσέγγισιν χρονολογίας, άναφέρεται συντομωτέρα ώς 
εξης ,«αποτασσομαι σοι, Σατανd, καl τfi πομπft σου καl τii λατρεί~ σου καl 
συντασσομαί σοι, Χριστέ". "Ο tερΟς πατi1ρ τfjς Εκκλησίας συνιστ6. να τfιν 
~έγη κά~ε χρισ,τιανΟς εL~ ~ύο περιστάσεις, πρώτον δταν μετανοϊ( δια τfιν 
αμ~ρτωλη~ ζωην του και αποφασίζη νd μη i!παναλάβn πλέον αiJt1]ν καi 
δεuτερον οταν φεύγη τΟ πρωl &πΟ την οίκίαν του μεταβαίνων εLς την καa-η
μεριηlν Εργασίαν, δπως &κριβώς καl ήμείς συνηίΗζομεv να λέγωμεν κάποιαν 
σύντομον εύχ1l" 11 "α κάμνωμεν τΟ σημείον τοϋ σταυροϋ. 'ΑπΟ τα λεγόμενα 
τού Χρυσοστόμου δύναται κα'\'εlς να συμπεράνη Οτι ό ΕξορκισμΟς αύτΟς &νέ
κα&εν είχεν 8ννοιαν άλληγορικήν, κα-&ως Ελέχ-θη &νωτέρω, κατα δΕ τΟ βάπτι
σμα ό ά~άδοχος λέ1:ων αύτΟν καΗ~ υποτύπωσιν τοϋ tερέως ϋπόσχεται Εξ δνό
μα_:ος του ~απτιζομενου βρέφους δτι μετCι tΊlν Ενηλικίωσιν {l·α διατελfι μακρ&ν 
του Σατανα, δηλαδη τών κακών έ'ργων, Εμμένων πάντοτε εLς t1lν άρετήν. 
, 'Ό ,μόνο: ?κοπ~ς τών, Ε~ορ_κισμών ήτο κατ' άρχάς, καttως εϊπαμεν, η 
~παλ~.αγη :συ α~\Jρωπου απ~ το ψυχικΌν νόσημα δια τfjς \}είας Ενεργείας· 
Αργοtερα ομως εγιvε συνitετωτερος, διότι βα,1μηδ0ν καl ή δοξασία της δαι
μονικijς Επιδράσεως έπεξετάί}η είς Ολους τοUς πάσχονt;ας ψυχικώς καl 1i-&ικώς 
~ρΟς r,ούτοις δ~ κ,αi ε~ς τα ά'ψυχα πράγματα. Τοιουτοτρόπως ό πλεονέκτης: 
ο φιλαργυρος, ό ακαταστατος, ό ψεύστης, ό ϋπερήφανος, ό &λαζών ό μέftυ
σος, ό Οργίλος, ό φιλόνεικος, δ φιλ1lδονος, δ λαίμαργος, πρΟς τού;οις δε οί 
&σχολούμενοι είς μαγικCις πράξεις1 και~Ο)ς την &στρομαντείαν άστρολοvίαν 

, ' j ' νεκρομαντειαν, Ορνεοσκοπίαν καi. τd κσινd. ξόρκια, Ολοι αύτοi νομίζονται δτι 
ένεργοϋν κατ~ έπιταγ1)ν τών πονηρών πνευμάτων. 'Αναλόγως δε τfίς 1iι<tικής 
η πνευματικijς πα&1Ίσεως Ονομάζεται καl τΟ δαιμόνιον με ποικίλα Ονόματα 
κα-&ως πνεϋμα πλεονεξίας, πνεϋμα ψεύδους, δαιμόνιο'\' φιλάρyυρον, φιλόχρυ~ 
σον, &κατάστατον, τυφωνικόν, φιλόνεικον, ήδονικΟν καl οϋrω καΒεξfjς. 

Καi i!δio δύναται κάλλιστα vd i!φαρμοσitij ή &λληγορικη σημασία τοu 
πονηροϋ πνεύματος Εκφράζοντος την τάσι ν τοϋ &ν-&ρώπου πρΟς τΟ κακόν. 
"Α~ Ομως -θέλυ καvεtς να έκλάβη nlν λέξιν είς τ1Ίν κυρίαν της σημασίαν 
πρεπει έξά δ ' ' ' " ι ~ ' 
J παντος, ια να μη υποπεσυ εις σφαλερCι συμπεράσματα, vd γνω-
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ρίζη Οτι 11 Επέκτασις τfiς κυριαρχίας τοϋ πονηρού πνεύματος δΕ.ν προf}λ-θ-εν 

&πΟ nlν Επίσημον διδασκαλίαν τfjς Εκκλησίας) &λλα πρώτον μΕν άπΟ τCις 

αύστηρας άρχας τών μοναχών, 8πειτα δΕ &πΟ nlν έπίδρασιν τών Επqιδών τών 

&ρχαίων cΕλλ1lνων καl τών γοητειών τών &νατολικών λαών. ΕLς η)ν μοναχι

κfιν τάξιν έγενVΊlftη 1l δοξασία Οτι δια νd φανfι ό dν&ρωπος καl πρΟ πάντων 
ό μοναχΌς εύάρεστος είς τΟν ΘεΟν πρέπει γ(ι ύποβλη{}fl Εκουσίως είς σωμα-

' ' ' Α' ' '))' ' O_Q ' τικας στερησεις και κακοuχιας. ι φυσικωτεραι, α 1. .α και αvωοτεραι σωμαη-

καl έπι,~υμίαι ένομίζοντο Οτι γεννώνται κατ~ έπίδρασιν τοϋ Σατανa:. Ή έπι

{}υμία πρΟς ενα &ριμοv καρπόν 1 λόγου χάριν τα σταφύλια, τΟ χάσμημα, τΟ 

όποίον φανερώνε.ι κάποιαν νω-θ-ρότητα του σώματος καl Ελλειψιν διαυγοϋς 

διανοίας, σ γλυκΟς ϋπνο-;, Οστις παρουσιάζεται ε1ς ίΟ κουρασμέ-νο σώμα κατα 

τΟ διάστημα μακράς όλονυκτίου άκολου&ίας1 δ λ~ αΊ:ιτα είναι πειρασμοl τοϋ 

Σατανd, Οστις {}έλει να κάμυ τΟν μοναχΟν λαίμαργον, vd ίΟν κάμυ φίλον τοϋ 
ϋπνου διd νd παραμελήση την Εκτέλεσιν τών &ρησκευτικών και~ηκόντων. τα 

συναξάρια τιΟν &.σκητ<Ον μdς παρουσιάζουν διαρκή τΟν πόλεμον μεταξU τής σαρ

κΌς κα'ι τοϋ πνεύματος. ~ΑπΟ ηlν στι.γμfγν ποU άρνείται τα έγκόσμια ό μοναχΟς 

κάl κλείνεται εLς τΟ μοναστ1lριον 11 πηγαίνει εLς τf]ν 8ρημον δια νd άσκητεύση 
μέχρι τοίi -θ-ανάτου πρέπει διαρκώς να άγρυπνfι διd να &.rτοκρούση τας δολίας 

επι-θ-έσεις του Εχ&ροίί, δστις μεταμορφώνεται κατα -τας περιστάσεις είς ποικί

λας μορφιlς κα'ι σχ1)ματα, κα-&00ς δ ΠρωτεUς της έλλη,_.ι .. Λης μυ-&ολογίας, διU: 

να τΟν παρασύρn εlς nlν δ.μαρτίαν κατd fvα οίο_νδΊlπστε τρόπον.- "Η δε 

Επίδρασις τών έπφδών τής εLδωλσλατρείας φαίνεται καλώς εLς τ1Ίν δοξα

σίαν δτι καl είς τd αψυχα πράγματα Επεκτείνεται ή κυριαρχία τοίi κακοϋ. 

~Εδό) &η)κουν τα στοιχειω.μένα οlκοδο~ηlματα τής λα'ίκής δοξασίας, αί οίκίαι, 

τCι:ς όποίας ένοχλοϋν πονηρ&. πνεύματα, τα πηγάδια, τα όποία -θυμιάζονται 

δι&. να άπαλλαγοίiν άπΩ τα πονηρd πνεύματα και τd. τοιαύτα. Είς τ1lν 

δυτικfιν Εκκλησίαν, ή όποία κάμνει χρfjσιν τσϋ άλατος κατιl τΟ βάπτισμα, ό 

'LερεUς Εξορκίζει τΟ άκά-&αρτον πνείi μα που ύπάρχει είς αύτΟ να φύγη καl 

ϋσι:ερα &πΟ τ1lν έξορκιστικijν εύχijν ρίχνει Ολίγον εLς τΟ στόμα τοϋ βρέφους 

δι& ν&. 8χη δ.λας σοφίας κα'ι έξιλασμΟν εϊς ζωην αLώνιον. Δεν γνωρίζω αν 1l 
δυτικfι Εκκλησία έδημισύργησε τΟ Ε&ιμον τούτο στηριχ&είσα εLς τΟ ρητΟν 

το·ί' εύαγγελίου «-δμείς έστε τΟ δ.λας της γfις)) 1 κα&cΟς συνή&ως λέγεται καl 

φαίνεται Εν μέρει καl &πΟ την συμβολικ1Ίν σημασίαν, ή όποίαs έδό-&η είς αύτό, 

δπωσδ1lποτε δμως είναι άναμφισβήτητον δτι 11 πρώτη άρχή του &νάγεται 

είς λα'ίκας Επqιδάς, δπου τΟ δ.λας dποτελεί σπουδαίον στοιχείον. cO Παχώμιος 
Ρουσάνος διηγείται δτι παρε1φεθ-εlς κάποτε είς βάπτισμα Ωρι<tσδόξων είδε την 
μαμμ1lν να ρίξη εlς τΟ νερΟ τf}ς κολυμβή&ρας δ.λας, 2 ό δΕ σημερινΌς έλληνι-

1 Ματ-6-. 5, 18. 
2 &.νωτ. σελ. 109. 
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κΟς λαΟς είς τΟν εξορκισμΟν τfjς βασκανίας διαλύει τρείς κόκκους ό:λατος είς 

τΟ νερό, μΕ τΟ όποίον ραίνει τΟν βασκαμμένον, καΙ.. είς διαφόρους CJ.λλας περι

στάσεις χρησιμοποιεί αl1τΟ ώς μέσον άποτρεπτικΟν τοϋ κακοϋ. 

CH Επίδρασις τών είδωλολατρικών Επφδών έπl. τους άπλουστάτους και 

πολ.U περιωρισμένης χρήσεως χρισηανικαUς ΕξορκισμοUς ήτο κακΟν άναπό

φευκrον, διότι οί ε!.δωλολάτραι καΙ.. Οταν Εγιναν χριστιανοl. δεν Επαυσαν να 

τ&ς χρησιμοποιούν. την μητρικήν του γλώσσαν την λησμονεί ό αν&ρωπος 

πρΟ πάντων δταν εϋρεδfl μέσα είς ξένον γλωσσικ.Ον περιβάλλον. ~ΕντΟς ι:fjς 

δευτέρας 1) τΟ πολυ της τρίτης γενεάς οί άπόγονοί του όμιλούν ώς μητρικην 

πλέον τ1\ν ξένην. ~Επίσης καΙ. τΤ1ν ι9-ρησκείαν του άρν~ίται καl δέχεται {iλλην, 

Οταν πεισ&ίi δτι αUτη εlναι καλυτέρα 11 άναγκασθίj άπΟ &:νωτέραν βίαν. Δεν 
συμβαίνει δμως τΟ 'ίδιον καl είς μερικΟ:ς ϋ.λλας εκδηλώσεις τοϋ ψυχικοϋ βίου, 

τας προλ1lψεις καl δεισιδαιμονίας καl γενικώς τα λεγόμενα ειιrιμα. Διάφοροι 

λόγοι ψυχολογικοί, itρησκευτικοί, κοινωνικοί, βιωτικοl κal. λοιποl γίνονται 

αίτία είς μερικΟ:ς περιστάσεις να γεννη&οϋν &ρισμέναι συνήitειαι, αί όποίαι 

έπαναλαμβανόμεναι τακτικά, Εφόσον Uφίστανται καl τα άρχικα α'ίτία της 
δημιουργίας των, μεταβάλλονται βαι'}μηδΟν είς Ε{)ιμα1 δπως άκριβώς αί σωμα
τικαl συνή-&ειαι μεταβάλλονται εlς fξεις. Κα{)6:ις 1] εξις εlναι δευτέρα φύσις 

τοϋ σώματος, τοιουτοτρόπως καl τΟ ΕΗιμον είναι δευτέρα φύσις τfjς ψυχfjς. 

Τόσον βα-&έως ριζοβολεί είς αUnlν, cΟστε Εξακολου-θεΊ: να Uφίσταται κατα τΟν 

λεγόμενον νόμον τής Επιβιώσεως, &ν καl τα άρχικδ. α'ίτια ΕλησμονήΒ11σαν πρΟ 

Εκατοντάδων καl χιλιάδων Ετών. cO χρισtιανισμός, 1l κατ' Εξοχην ίtρησκεία 

τοϋ πνεύματος, κατεπολέμησε τα είδωλολατρικα Ει1·ιμα, εν τούτοις δμως μερικα 

ε~ αϋτών διετηρΊlίtησαν, διότι χιλιάδες χρόνια Εζησαν είς την itρησκευtικΊΊν 

συνείδησιν τών άν&ρώπων Εκείνων, οί Οποίοι Εκαλοϋντο νd δεχόοϋν -θρη. 
σκείαν πολ.U &νωτέραν της διανοητικης άναπτύξεως τών περισσοτέρων. cιΕνα 

Ε-&ιμοV δεν καταργεLται εUκολα άπλώς με ηΊν λέξιν άπαγορεύω, άΗ.α μόνον 

οταν μεταβληι'Jj] ριζικώς ή σκέψις τού &ν~ρώπου. Αi"ιτο συνέβη κα\ εlς τΟ:ς 

Επφδάς. cH Εκκλησία τdς €πολέμησε κα&ως κά-&ε μαγικην πράξιν δια τfiς 

διδασκαλίας τών πατέρων καΙ. τών συνοδ"ικών αποφάσεων καΙ.. ε!.ς τοUς γόητας 

11 ώς τοiις όνομάζει ό Βαλσαμιiιν γητευτdς Επέβαλε αUστηρCις τιμωρίας, ι 

δΕν κατώρ~ωσεν ομως νΟ: τΟ:ς καταργήσυ. Έκ παραλλήλου προς τοuς eξορ
κισμο.Uς έχρησιμοποιοϋντο καl Εκείναι δια μέσου δλων τών αLώνων, είναι δΕ 

καl σήμερα κοινόταται είς τΟν έλληνικΟν λαΟν -δπΟ τΟ Ον ο μα γ η τ έ μ α τ α η 

γητειες η ξόρκια. 

1 Χ ρ υ σ ο σ τ. « περl τ6)ν κληδονισμο"ίς η περιάχτοις 11 έπφδαις κεχρημένων"' 

παρ& Mίgne 49, 240- Σ'f' Οlκουμεν. Συνόδ, Καν. 61 -· Συνόδ. Άγκί1ρ. Καν. 24- :β α λ• 

σ α μ 00 ν εί~ Καν. 65 .Μ. Βασ~λείομ, . . 
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,, - ' ' $ c 
aοσον καl αν του μΕν Εκκλησιαστικοί! εξορκισμου μονον μεσον ητο η 

Q ' δ' ς του- δε' 1 α"ίκοϋ t.οοκιοίi κύριον μέσον ή μαγεία, Εν τούτοις~ έπειδ1Ί 
υεια υναμι , ' • - ~ " , . , 
, δ' " ν τΟν 'ίδιον σκοπόν ήτο φυσικΟν fκτΟς τfις έσωι:ερικfις έπιδρασεως 
επε ιωκα ' , ~ 1 ~ ~ β ' κ ' 
να γίνη κ.αl Εξωτερικfι Οχι μονομεφl; καθcΟς 1l πρωτη, αλ' ~μοι"' αια. α: 

' ' '.,..' προσέ/ αβαν μαζl. μΕ τΟ νέον αUτΟ χριστιανικον ονομα και 
τα μεν ι;ορκια ι ' ' - ' ~\ ' ) . ' 

' ορφ{1ν "Η δη ι1π0 του,.. χρονους του Χρυσοσωμου η και πα ,αιο-
χριστιανικην μ · "' • _ _ ~ , ~ 

' ξορχίστρε,.. τοϋ λαοϋ άντ:l τών παλαιων μαyικων ονοματων επικα
τερα αι · ~ " ' ι ~Α ' 
λοίiνται. τα Ονόματα τού Θεοϋ, τf}ς Θεοτόκου καl. δ~cι~όρων αγιω~·· " πο 

δ ' ' 'lιιερινα ξόρκια τα περισσότερα άρχίζουν απο εκκλησιαστικας η γρα
ε τα σ . , - Υ" - ' - cA Όυ 

φικιl:ς φράσεις, κα&ΟΟς «εlς τΟ Όνομα τοU ΠατρΟ; και του ιο~ και τ?υ " Υ~, 
Πνεύματος»~ <<δόξα Πατρl καl Υίίρ καΊ cΑγίφ Πνεύματι>> «Ο Πα~lρ; Ο _Υι~ς 
. ' ' Πνεύμα τΟ εU&έc ηc παναγία τριιiς καl μία itεοτης» 1 ~εν αρχ{] ην 
και το ·' • Ήλ' Ηλ' 
c Λόγο" καΙ.. ό Λόγος ήν πρΟς τΟν ΘεΟν καl ΘεΟς ήν ό Λογος>>, « ι, ι, 
ο , , )' " - ~ ' ν 
λαuα σαβαχ-&ανl» κλπ., 2 κατόπιν δΕ άκολουli-οϋν επικ ~.η σεις ,ιερων ονο~μ~τω ,' 

μαΎικαl λέξεις καl μαγικαl. πράξεις. Οί δΕ έξορ,κισμοl~ Ε~α:ει_σ{}:lσαν ~πα τ~ 
ξόρκια μερικΟ:ς φράσεις τυπικά;. Είς τα :.τερισσοτερα απ αυτα τ~ δαιμ_οvι?ν 1~ 

11 άρρώστεια Εξορκίζεται Οχι μόνον να βγfl άπΩ "τΟ ~λάσμα :ο~ ?εο~υ:, αλλα 
καl.ν&φύγηπολiJμακράν,νU.πάγυ~ςταΟρη, ςτα βουνα,η ς τ ~γρι~ 

β ουνά .,..·τα Εοημα λαγκάδια~ η 'ς τα Ορη, 'ς τα βουνά, εχει πο;Ι 
,~ " 'δ'') '"' '" Εβουνα 

γ άττα δΕν νιαουρίζει, σκυλλι εν α ,υχταει, η σε ορη, σ : 
' δ') λ- "'" 'Ορ11 'ς τα ε λα~ικάδια έκεί πο-\1 ΚΟΚΚΟQΟL ε ,α ουνi η ζ τα ι 

σ ' , " • 'β' f} ~ 'μεσ α 
βουνα καl 'ς τΟ: βά{}η τfiς {}αλ,ασcισης, η : τcα ~ι η, ~νcα 
π ε λ ά 0 υ, 11 ε ί ς γ η ν α κ α ρ π ο ν και ουtω κα{}εξης. Ομοιως και οι Βυζ~ν
τηνοl έξώρκιζαν τΟ κακΟν να πάγ-ο «'ς τ δ. U.γρια Ορη, Εν&α ση~αντηριο~ 
φωνη ούκ άναβαίνειι> 11 «"ς τοϋ ~ΑραρΟ:τ τΟ Ορος, δπου σημανrηριοι_: ~ωνη 
οUκ &κούεται δπου άλέκτορος φωνfι ουκ άκούεται>) ;1 11 «πέραν του Ι~ρ~ 
δάνου>) η «εiς καύσων Ορος, δπου φωνη οϋκ f1χεί καl ούκ Uπάγει ο~δε 
σκύ/λου /αλία οUδε &ν-θ·ρώ:του πνοll, είμη άγέλη δαιμόνων». 4 Πρεπει 
δμω~ τα ~ροχωφlσωμεν καl πέραν τών Βυζαντηνών. ~ίς άρχαί~ν Ε~""φδΊ1ν 
κατ α βασκανίας ϊπποu Εξορκίζεται τΟ κακΟν μΕ τι1.ς φρασεις « βαινε, ει;ε~{}ε~ 

" 
01 c - 0 Πέχει οϋρανου » D 

άπόστψιrι άπΟ τοϋ περιαπτομένου ιππου ... οσον η γη α " c ~· 
'Α ' δ' α'κόμΊl περισσότερον μέχρι τ&ν U.ρχαιοτάτων ελληνικων 

νερχομενοι ε " _ , , • , , 
χρόνων εί,ρίσκομεν είς τα πρώτα μνημεία του λογου τας ιδιας φρασεις. 

ι Χ ρ υ σ ο σ τ. &.νωτ. <ξ 
2 Δελtίον Λαογραφίας Α 698 Β 129 187 465 Γ 664 Δ, 38 62? Π32 κε -

Σ t ί λ π. l( υ ρ ι; κ ί δ 0 υ, <Ελλη~'ικ1'ι, Λα;γραφ,ία; έν '~~f1ναις 1972, ;ο μ,..~· _100 κέξ 
s Ε. Legrand, BibliothCcjue Grecque Vulgaιre, Pans 1881, τομ. -ι lι και 19 . 
.ι. F p d e 1 Griechische und sίlditalienisclte Gebete σελ. 22. . 
δ ~·ei ~~ Inc~ntamenta ιnagica graeca et latina έν J8.1Hbίicher fί1r c1assιsche 

Philologie Supplementband ΧΙΧ, 477. 
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ΕLς τΟν "'Ομηρον 1l 8νοχος ~Ελένη, η αίτία τοίi μακροίί καl καταστρεπτικοϋ 

Τρωικοϋ πολέμου, Εξορκίζει τΟν έαυτόν της &ς έξης 

rJ)ς ,ιΖ Οφελ' -ljμαn τip, Οτε με πρώτον τέr.ε μ?Jτηρ1 
οl'χεσθαι προφέρουσα καr.,η dνέμοιο θύελλα 

είς Ορος I} εlς κVμα πολυφλοίσfJοιο θαλάσσης, 

l-!νθα με κVμ' άπόερσε πάρος τάδε έργα γε11έσθω. 1 

~Επειδη ταυτα λέγονται ύπΟ τύπον εύχης &νεκπληρώτου, δ Hei111, Οστις ησχο
λψ<tη είς την συλλογην τών &ρχαίων έπφδcί>ν, 2 δΕν τα έπρόσεξε διόλου, άλλ& 
κατ& nlν γνώμην μας αί φράσεις «είς Ορος η εLς κUμα πολυφλοίσβοιο itαλάσ
σης)) προέρχονται άπΟ έπφδήν. 

'Άς fλ&ωμεν τώρα καl εLς τοUς Εξορκισμούς. Είς τους φερομένους έπ' Ονό

ματι του Χρυσοστόμου λέγεται <<ό ΘεΟς ... έπίταξον τοίς πονηροίς καl &κα

&άρτοις πνεύμασί τε καl δαίμοσιν &ποστηναι τής ψυχης καl τοϋ σώματος 

τοϋ δούλου σου ... φυγαδευftείησαν Εν τψ Ονόματί σου τψ &γίφ ... Επιτιμq: σοι 
Κύριος, διάβολε, φρίξον, τρόμαξον, φοβήl}ητι, &ναχώρησον, έξολοlιρεύ,~ητι, 

φυγαδεύ&ητι». ~Επίσης είς τοUς έξορκισμΟ'Uς τοίi Μ. Βασιλείου «όρκίζω σε, 

πνεiiμα άκά&αρτον, εξελ&ε καl &.ναχώρησον &πΟ τοϋ δούλου τοϋ Θεοϋ ... 

φοβή&ητι, φύγε, δραπέτευσαν, &ναχώρησον, δαιμόνιον &κά{}-αρτον και Ενα

γΕς ... μη ύποστρέψης ... &λλ~ Ciπελ&ε είς γfjv Clνυδρον, ερημον, &yεώργητον, 

ην Ciν&ρωπος ο-Uκ οίκεί, ΘεΟς μόνος Επισκοπεί». Καl μόνον αί τελευταίαι 

λέξεις δΕν dφ1lνουν άμφιβολίαν διcl την άλ1lι~ειαν τών λεγομένων. 

cH έξωτερικη αUti] άλληλεπίδρασις δΕν μετέβαλε κα&όλου την οUσίαν, 
διότι οUτε τα ξόρκια &πέβαλαν τΟν μαγικΟν χαρακτηρα ύπΟ τijv νέαν χρι

στιανικ1)ν μορφ1)ν οϋτε οί έξορκισμοl τΟν κα&αρώς &ρησκευτικΟν χαρακτfjρα 
ύπΟ τήν φρασεολογίαν Εκείνων. 

1 'Ιλ. Ζ, 345 - 348. 
~ ·Ανω-ι;. 

Α. Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙ ΚΡΠΙΚΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΊΙΚΑΙ 

(Συνέχεια. "!δε 'Επετηρίδα έταιρείας Βvζαντιι•ώ1• οπουδrΟι• 

τόμ. Α', οελ. 254- 2 78 ). 

dν6μιμος· έπίffετ.α εlς ~ ιμος σύν/J.ετα μεtd τοϋ dποφατικοϋ α. 

~Εν τΏ ΣυναγωγίJ λέξεων &δησαυρίστων τοϋ Σ. Κουμανούδη σ. 28 εl-\'ε 
γεγραμμένα τάδε: «J. ν ο μ ί μ φ νόμφ Ιιη]σκεις μόνη &γνή. ΙsιΣ. ;'MNn_rP. 
σ. 1001 ~. Μr.-'Εκ μόνου το\' Πλατωνικοί! Μίνωος (σ. 314 D) τε&εν τουτο 
τΟ έπίι'}ετον εν τίρ Θησαυρίρ τού Στεφάνου dπεδοκιμάσ-θη ύπΟ τών έκδοτών 

Q' 'e'"~) ]}'~ων αVτοίι δια τΟν κακΟν σχηματισμόν του, καυως και υπο ω. cων φι ,ο .ο 1 · 

~Αλλ' έπειδ1Ί τΟ εiϊρον έγΟΟ καΙ. έν τq) ~Ιωσfιφ (γρ. παριi τψ 'Ιωσήφ), τΟ άνέ
γραψα ώδε. Μουσικώτεροι δf έμοϋ Clς Εξετάσωσιν, αν F-ν τfι μελφδικfι φράσει 

c ' - c ' " ' ιτϊ1ται /έ'tις τοU •τροπαρίου Εν fι έtέ{}η υπο του υμνογραφου, οντως απα • _ 
τετρασύλλαβος,' η ύ~οφέρ'tl δ τε Qυ&μΟς καl τΟ μέλος καl τρισύλλαβον τΟ 
&νόιιω>>. ~Εν δf ταίς διορ&ώσεσι καΙ. ταίς σuμπληρώσεσι τfίς Συναγωγfίς σ. 391 

εγρ~Ψεν ό Κουμανούδης τα έξης: «'Εν Clρδρψ ά ν ο μ ί μ φ Εν τέλει πρόσθες 
Εϋρηται Ομως έπί&ετον τού αUτοϋ σχηματισμού τΟ α νόστιμο ς έν CΟμ. 
'Οδ. Δ 182 κα\ παρ' Ε{Jριπίδn, Θεοφράστφ καi Νόννφ. Τοιοuτο χαi το &χ ρ ή
σιμος. 'Ίδε τα Λεξικά». 

Κάλλισtα εχει τΟ Π(lρα τίρ cy μνογράφφ Ίωση φ &παντών Επί&ετον ά ν ό
μ ι μ 0 ς, προσηκόντως δ' ό Κουμανούδης έμνημόνευσε τα έπί-θετα ά ν ό σ τ ι
μος καl &χρήσιμος. "'Ελα&ε δ'Ομως τΟν Clν~ρα τΟ δ~κιμο;· ά~όκι~ος, 
oii έν 'Αττικ'fι Επιγραφή του 326 ετους π. Χ. φερεται το κατα την πρωτην 

κλίσιν 1~ηλυκον & δόκιμα ι (Υ δ. Meisterl1.- Sch\v. G r a 111 n1. d e r a t t. 
Ι η s c h r-', σ. 148, § 60). "Ε χω δ' έκ τoii μεcαγενεστέρου κα\ τoii Βυζαντια
κού έλληνισμοϋ να καταλέξω καl τάδε: 

* ά κ ci. ρ π ι fλ: ο ς S:γ1la1Jns Gιaec. 111e111 bΓ. σ. 497 TΓinch. «δένδρων 
καρπίμων καl ά κ α ρ π ίμω ν». 

&ν άλκιμος· Ρ. Oxy. 79,5 ('ίδ. Henverden Lex. etc. έν λ). 

:Σ η μ. Αί λέξεις, ών προ-ι;άσσεται ό.στερίσκος (*), εl:νε κατειλεγμέναι έ\' τΦ Εμ<['ι άνεκ· 
· δό,;φ Λεξικψ &f:Ιηοαυρίστων της Έλλην. γλώσσης. 
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* ιi π α ρ α μόνιμο ς· Ν ιχηφ. Βλεμμ. Patr. Gr. τόμ. 142, σ. 1540 C «δια 
τΟ ... &παραμόνιμον». 

* α π ρ ο σ δ ό Χ ιμ ο ς· Θεόδ. Βυζάνrιος ΈγΧωμ. Ά γ. Χρισrοδ. σ. 180 
Βο{νη «άπροσδόκιμοι το'ϊς μοναχοίς Επέστησαν». 

& r ρ ό φ ι μ ο ς· τΟ συγκριηκΟν εύρο ν έv Ν otices etc. σ. 31 Daι-eι11lJ. 

<<οίδε παλαιοl ηίJν <Ϊρτων ξηρόrεροι καL &τροφιμώτεροι». 

Ε' 

κοκκόβαφο; - ΚΟΚ)tοβαφής,· Ονό!':_α-ια σύν-8-ετα εlς - βαφος. 

Παρι) Θεοφυλάκrφ rιj) Σιμοκάrrη Ζ ', 9, 4 (σελ. 261, 11 Tenbn.) φέρε
ται <<Εσ1~ης δf: τψ μΕν έvl μέλαινα! τψ δ8 έτέρφ κ ο κ κ ό β α φ ο ς». co δ" Εχδό

rης C. De Βοοι· ι'iποσημειοϋrαι: «Χοκκοβαφi]ς Ί'v·. Dindorf i n S t e Γ !1 a η i 
tlιe.s. s. ν. (κοκκόβαφος etiaω Nic.)». 

'Άνευ οtδεμιίiς &νάγκης μεrέβαλε το κ ο Χ κ ό β α φ ο ς δ \'.!. Dindorf ε! ς 
τΟ κ ο κ κ ο β α φ 1Ί ς> δρ1<tώς δΕ ποιών δ De Β ο οι- έτήρη σε ηlv παραδεδομένην 
γραφΊlν. Έν rψ μεrαγενεστέρφ και τψ Βυζαντιακφ ελληνισμφ άπαντώσι 

πρΟς τοις τριτοκλίτοις συν-&έτοις Επιι9έτοις εlς- β α φ η ς καl σύν{}ετα κατι:Ί 

nlν δευτέραν κλίσιν εlς .: β α φ ο ς μετcΊ πα{}ητικfjς σημασίας, Εξ ών ι<rα κατα

λέξω δσα Εχω πρόχειρα : 
<'iβαφος· "intinctιιs" Cοφιιs g-loss. lat. Π 215. Πρβ. <'iβαπ;ος. 
α ν {t ό β α φ ο ς· Καισάρ. Patr. Gι-. τόμ. 38, σ. 981 «ΕσiΗiτι μαλακfί και 

αν{Jοβάφφ περι.βολΌ». ~ΑπαντQ: δ' εν τψ μεταγενεστέρφ έλληνισμψ καl 

τΟ ΕπUfετον α ν{} ο β α φ Ίi ς' και τΟ Ον ο μα α ν{} ο β ά φ ο ς μετι:Ί Εvεργητικfις 

σημασίας ( πρβ. π ο ρ φ υ ρ ο β ά φ ο ς) και παρα rιj) Μεγάλφ Βασιλείφ ro 
αν-&οβαφεύς.Πρβ. αΊγινόμος-αlγινομεiJς-αίγίνομος,-μηλο

νόμος- μηλονομεUς- μηλόνομος, κτλ., περL ών {}ι:Ί διαλciβω Εν 

~λάτει αλλαχοU. 

δ ίβαφος· Κικέρ. Faιη. 2, 16. ΆπαντQ: δ~ ετι η λέξις καl Εν τψ Διο
κλητιανείφ διαγράμματι XXIV, 6 ΛΙωηιηseη- Βlίίωη. « πορφύρας Μειλησίας 

δ ι β ά φ ο υ άλη{}ινfjς». "Ι δ. nt {Jπ' Εμού γεγραμμένα εν τfi 'Επιστη μονικil 

Ήχοί» rόμ. Ζ' (1920), σ. 53. Πρβ. και δ ι β α φ 'l ς. 
8ρυ1tρόβαφος· 'ίδ. Θησαυροv rου Σrεφάνου εv λ. Πρβ. 8ρυΊ'!ρο

βαφi]ς κα\ ερυ{}ρόβαπτος. 

καρυόβαφος-καρυοβαφής· ίδ. Δουκαγγίου Oloss. σ. 597. 
κοκκινόβαφος· Σχολ. Πινδ. Όλ. 6, 66. Εύρον δ'8γm ,η,. λέξιν 

και 8v Λυβ. καl Τοδ. 1888 \Vagn. ψεrάξια κ ο κ κ ι νόβα φ α,. Πρβ. κ ο κ
κ ι ν ο β α φ Ίl ς καl τα Εν τοις fμπροσθεν καταλεχ-&έντα Ονόματα κ ο κ κ ό

β α φ ο ς καl κ ο κ κ ο β α φ 1l ς. 'Ίδ. καΙ τU γεγραμμένα υπ" Εμού Εν τή «'Επι

στημ. 'Ηχς.ιί» τόμ. Ζ ', σ. 53. 

Ε. Α. l1εζοπο6λου ~ Συμβολαl κριτικαl καi γραμματικαί; 23Ί 

μ ε ).έ μ β α φ ο ς· Τζέrζ. 'Επισr. 68, σ. 60 ~ressel. Πρβ. μ ε\~ μ β α
φ 'l ς_ μ ε λ α μ β α φ η ς ('ίδ. Sternbacl1 Stud. plnlol. 1n Georg-. llsΙc1a111 
σ. 52- 53) κ α\ χ ρ υ σ έ μ β α φ ο ς. _ 

* π 
0 
ρ φ υ ρ ό β α φ ο ς· Θεοφύλ. Βουλγ. Patr. Gr. τόμ. 12D, σ. 729 C 

«γυνη ταπεινη αϋτη κα'ι άπΩ τfι; τέχνης πορφυρόπωλις, φησί· tσίιτ~ f:στι 
πορφυρόβαφα πωλοί•σα» καl σ. 1105 D κκαl γι:Ίρ ~ορφυρόβα'φ~ 
Ί'τν πιπράσκουσα». Πρβ. πορφυροβαφ1lς-π?ρφυροβαπτος και το 
έvεργητικην σημασίαν εχ,ον Ονομα π ο ρ φ υ ρ ο β α φ ο ς. ~ 

σ ι δ η ρ ό β α φ ο ς 'Ιωάνν. ΛυδΟς Περ\ μην. Δ', 30 (σ. 89, 10) \'vnenscl1 
(< βενέτους δε αUταUς έπιχωρίως καλοUσι σ ι δ η ρ ο β ά φ ο υ ς άπΟ τών περ'ι 
nlν ~Αδρίαν ~Ενετών τοιαύταις έσθ'fjσι χρωμέvων». 

τ ρ ί β α φ ο ς· 'Ιω. Λυδος Περι μψ. Α', 21 (σ. 11, 8) W. «rραβαία δε 
ε'ίρηται ώσανεl τ ρ ί β α φ ο ς· Εκ τριών γU.ρ &ποτελειται χρωμάτων κτέ.». 

* φ ο β ε ρ ό β α φ ο ς· Νι>,ηφ. πρεσβ. PatΓ. Gr. τόμ. 111, σ. 665 Α «ζώνη ν 
δε η μην διεζωσμένος ώς κόκκινον φ ο β ε ρ ό β α φ ο ν τΟ χρώμα εχουσαν». 
Πρβ. φοβερόχρους. 

χ ο λ ή β αφ ο ς-χλ ο ή β αφ ο ς- χ ο λ ό β α φ ο ς-χολοίβαφος ·χολ ο: 
β α φ ή ς. Παρa rιj) 'Αρεrαiφ Γ', 13, 2 κείται <χροιjj χ λ ο 'l β~ φ ο ι "• νομι
ζεται δ~ Εν τό) Θησαυρψ τοϋ Στεφάνου, δη τΟ χ λ ο 1l β α φ ο ς είνε Εσφαλμένη 
γραφ1'j rοϋ χ ο λ 'l β α φ ο ς· &λλ' eν τjj vέrt 8κδόσ~ι του Ά~εrαίου (Corp. 1~ed; 
(~Γ. ΙΙ, σ. 54, 9) δ C. Hude rηρεί τi]v γραφην χλοη βαφος. Περι δε 
τών αλλων Ονομάτων 'ίδ. ΘησαυρΟν τοU Στεφάνου έν λ. χ ο λ ό β α φ ο ς κα'ι 
χολοίβαφος. 

χρυσέμβαφος· ΨευδοΧωδ. σελ. 160, 20. 171, 14 PΓegeι-. Πρβ. 
μελέμβαφος. 

* χρυσόβαφος· 'Ανώ;ι. lJatr. σι·. τόμ. 157, σ. 720 C «τα τέσσαρα 

ίππάρια τΟ. χρυσόβαφu:)), 

'Επίδοσις τ-οϋ σχηματισμού διd συν-Dέσεως πeοπαeοξvτόνων έπιbέτ:ωv 
εlς - ος, &;ν 'lίδ δεύτ:εeον σvν1J.ε'lίικδν εlν~ eημαηκη etζa. 

~Εν τι$ πρqηγουμένcρ κεφαλαίφ Εγένετο λόγος περl των εLς- β α φ ο~ 
προπαροξυτόνων συν-&έτων έπιθ'έτων, Ciτινα πα{}ητικfjς έν·νοίας δηλωτικ~ 
Οντα Ε:σχηu.α"t"ίσΒησαν Εν τφ μεταγενεστέρφ καl τψ Βυζαντιακό) έλληνισμφ 
άντl τώ~ ~[,ς_ β α φ 1l ς συν&έτων. </Ομοια δε τούτοις προπαροξύτονα Επί-θετα 
συγκείμενα μετδ. ποικίλων ρηματικών Qιζών είνε πάμπολλα! έξεταστέον δ' είνε 
νϋν πώς κατδ. μικρΟν έπέδωκεν ό σχηματισμΟς αUτών. 

' 'Ο σεβασrος κα1JΊ]γηri]ς κ. Γ. Ν. Χατζιδάκις γράφει Ιν ΜΝΕ τόμ. Β', 
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σ. 109 τάδε: «Οϋτως Εσχηματίσ-Ι}η κατα μικρΟν τΟ αϊσitημα Εν τσίς λαλοίiσιν 
Οτι παρ&. πάν ρημα δύναται νcΧ σχηματίζηται καl σύν{}ετον QηματικΟν Ονομα 

εtς -ο ς δηλοϋν την ένέργειαν 11 τΟ πάι~ος, &στε κατα ταίiτα, llτοι κατα τΟ 

σχfjμα άδικώ-dδικος, κυρώ-riκυρσς ... κοπιάω-ϋ.κοπος ... 
συντρέφομαι-σύντροφος, γράφω-&γραφος, Qάπτω-Cί.ρρα

φος, &κατάρραφος εν Κύπρφ (καl &ρραφής) ... βάπτω-aβαφος 
εν Λεξ. (καλό β α φ ο ς, κακό β α φ ο ς νuν) ..... επλάσ&ησαν πολλa νέα 

Qηματικα μετ&. σημασίας Ενεργητικfις 11 πα&ητικfjς π. χ. πλέκω- Cίπλεκος 

και Ciπλοκος καl ξέπλεκος, σκέπω-σκεπάζω ξέσκεποc κτλ.». 

"Ο τι παλαιότερα σύv{}ετα Ε:πίδετα εις -ο ς μετιJ. παθητι~fjς Εννοίας έγέ
νοντο α"ίτια σχηματισμοίi καl ?J.λλων τοιούτων έν τοϊς μεταγενεστέροις καl 

τοίς νεωτέροις χρόνοις, είνε βέβαιον. Άλλό. πλfιν τούτου νομίζω Οτι καl δύο 

&λλα α'ίτια συνήργησαν είς τΟν σχηματισμΟν &.ντl τών είς -η ς τριτοκλίτων 

τών δευτεροκλίτων είς -ο ς προπαροξυτόνων συνίtέτων έπι8·έτων, clτινα, ώς 

λέγει δρι'tιϊiς δ κ. Χατζιδάκις (ΜΝΕ τόμ. Β', σ. 110), εlνε νέοι σχηματισμοl 

διάφοροι τών παλαιών είς -ή ς, καl οUδεμία μετακίνησις τοϋ τόνου πρόκειται 

έν αUτοίς. ΤΟ πρώτον δ' α'ίτιον είνε, δτι Εν τίΊ παλαιQ. γλώσση Uπηρχον σύν

{}ετα μετα Qηματικfίς Qίζης έπί-θ-ετα καl είς -11ς τριτόκλιτα Οξύτονα καl.είς- ο ς 

. δευτερόκλιτα προπαροξύτονα Εχογτα πα8ητικfιν Εννοιαν, οίον άζυγης καl 

aζυγος, νεοζυγijς κα) νεόζυγος, &μφιδρυφiις καl &μφίδρυφος, 

aτραφ1]ς κα) aτροφος, εuτραφijς-εϋτρεφijς (ε-ϋτρεφijς)-εϋτρο

ψΊlς καi είJτροφος, έϋπλεκ1Ίς καi. ε11πλοκος, νεηγενΥις-νεογενfις 

καl νεόγονος, νεοδρεπης καl νεόδροπος, νεοτρεφi]ς καi. vεότρο

φος, πολυπλαν1Ίς καi. πολύπλανος κτλ. Κατα ταύτα δ~ έσχηματίσ&ησαν 

καl άλλα πολλα είς -ο ς παρ& τα είς -1Ί ς έν τψ μεταγενεστέρφ καl τψ Βυζαν

τιακίρ έλληνισμψ, οίον παρ α τΟ α μ ε ι γ 1l ς τΟ σ υ ν α ν ά μ ι γ ο ς (Ρ. Oxy. IV, 
718, 16), παρι:'χ τΟ άκαλυφης τΟ dκάλυφο:;, παρα τΟ κατασκαφi]ς τΟ 

&σκαφός, παρι:'χ τΟ μιλτηλιφης τΟ άν1lλιφος καl &.νυπήλιφος, παρό: 

τΟ συναφης τΟ &.νεπισύναφος (πρβ. τΟ δόκιμον &.νέπαφος) κτλ. 

ΤΟ δΕ δεύτερον α'ίτιον εlνε, Οτι Εν τε τij παλαιQ καi. έν τfι μεrαγενεστέρq; 

"ΕλληνικΌ γλώσσ1J lιπfjρχον πάμπολλα σύνf!'ετα είς -ο ς Ονόματα, Φν τΟ δεύ

τερον συνftετικΟν μέρος ήτο Qηματικη Qίζα, μετα ένεργητικης καi. πα8·η

τικfjς έννοίας καl τα μΕν ένεργητικα είχον τΟν τόνον επl τi)ς παραληγούσης, 

τα δΕ πα&ητικα επι της προπαραληγούσης. Οϋτως ελέγετο Ενεργητικώς μΕν 

πρωτοτόκος, δευτεροrόκος, &.ρτιτόκος, δισσοτόκος, νεοτόκος, 

αίνοτόκος, πα&ηrικώς δΕ πρωτότοκος, δευτερότοκος, &ρτίτοκος, 

δισσότοκος, νεότοκος, αίνόrοκος, πρβ. και αlωνοτόκος, &.λληλο

!όκος, &ριστοτόκος, &.ρρενοτόκος, βραδυτόκος, έρωτοτόκος, 

ftηλυτόκο;, -3-εοτόκος, καλλιτόκος, παιδοτόκος, χαριτόκος, 

ωκυτόκος κ.τ.λ. &.λλα dωρότοκος, εiι-Θ·ύτοκος, {}αλασσότοκος, 
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κσινότοκος, μελισσότοκος, ύστερότοκος, κτλ. ('ίδ. Κ. Κόντον έν 
τlj «~Α{}ην~» τόμ. Α', σ. 533 κέξ.)" στεφανηπλόκος-στεφηπλόκος, 
σ'κοινιοπλόκος-σχοινοπλόκος, αίμυλοπλόκος, "" άν-3-οπλόκος, 

• e ; 'I 'I ' * 4-σματοπλόκος, * ηρωοπλοκος, καr,οστιχοπΛοκος~ κα~νο-

πλόκος, πυτινοπλόκος, σειροπλεκτοκρομμυοσκορδοπλοκος, 
στιχοπλόκος, σχεδοπλόκος, .. ύμνοπλόκος, ψευδομυ-&οσαftρο
πλασματοπλόκος κτλ. ενεργητικώς, &.λλό: &γγελόπλοκος, &καν&ό
πλοκος, Cίπλοκος, &σύμπλοκος, άχειρόπλοκος, βα-θύπλοκος, 
* γλυκοπερίπλοκος, δαιμονόπλοκος, δακτυλόπλοκος, δεινό
πλοκος, δμπλοκος, ε1Jπλοκος, &εοαπόπλοκος, -&εόπλοκος, ίαμ-

β όπλοκος κροκόπλοκος, μονοπερίπλοκος, πυρίπλοκος, σιδη-' ; ~ , 
ρόπλοκος, σωματόπλοκος, * στιχόπλοκος, τριχοπΛοκος, φυτο-
πλοκος, *χα ρ ι τό πλοκος, χ ρ ι στ ο σύ μπλοκος, χρυ σόπ λοκος, ,.,τ ρ ί~λοκο,ς, 
τετράπλοκος, πεντάπλοκος, δεκάπλοκος κτλ. πα&ητικως αιγινο
μος, βουνόμος, μηλονόμος, κτλ. ένc.ργητικώς, &.λλα αίγίνομος, 
βούνομος, μηλόνομος κτλ. πα11ητικώς l.βιοτάφος, νεκροτάφος κτλ. 
Ενεργητικώς, άλλ' Γlταφος, σύνταφος κτλ. παθ-ητικώς άκαν{tοτρόφος, 
&.μπελοτρόφος, άρκτοτρόφος, ζευγοτρόφος, ίπποτρόφος, καμη
λοτρόφος, κτηνοτρόφος, κυματοτρόφος, κυνοτρόφος, με-θ·υ
τρόφος, μελιτοτρόφος, μολοβριοτρόφος, δρvι{}οτ~όφο;, δρτυ
γοτρόφος, δρφανοτρόφος, παιδοτρόφος, φυτοτροφος, χιονο
τρόφος, χοιροβαλαvοτρόφος, χοιροτρόφος κτλ. Ενεργητικώς, dλλCt 
α τ ρ οφος, άκρ ιδο μελί τ ρ οφο ς, *&.χλα δ ο β α λ αν ότροφο ς, ζαυκ ίτρ ο
φος, μισοφ-&ονότροφος, δρφανότροφος, σύντροφος, σχ,ινό
τροφος, ύγρότροφσς, ·δδάτότροφοςκτλ.παθητικώς ζιζανιοσπορος, 
μεροποσπόρος, παιδοσπόρος, φυτοσπόρος κτλ. μετ& ένερyητ. Εν
νοίας, &σπορ ο ς, &εόσπορος, ύστερόσπορος κτλ. μετα πα-&ητικfίς και
νοτόμος, καρατόμος, λαιμοτόμος (λαιμητόμος), λι1~οτόμος, (τ? 
λιι'tοτόμον) κτλ. ενεργητικώς ('ίδ. Κ. Κόντον εν Γλωσσ. Παρατ. σ. 319), αλλα 
καινότομος, καράτομος, λαιμότομος(λαιμήτομος), λι~ότομος, 
&κρότομος, &τομος, διάτομος, δντομος (τΟ εντομον), Επίτομος, 
είJτομος, περίτομος, σύντομος, τετράτομος, τρίτομος κτλ. 
πα&ητικως· λ.ιι'tοβόλος, φυλλοβόλος μετα σημασίας εvεργητικfjς, 
aλλa λιι'tόβολος, φυλλόβολος, (φυλλόβολα εν Άττικjj επιγραφjj = 

φύλλα βεβλημένα, πεπτωκότα, 'ίδ. Κουμαν. Συναγ. λέξ. aι'1. σ. 372 καl Her
werden Lex. Εν λ. κουρος) μετα πα-&ητικfις Εννοίας· τ α υ ρ ο κ τόνο ς Ενερ
γητικώς, ταυρόκτονος πα8ητικώς ταυροφόρος άλλά ταυρόφορος· 
οϋκ ολίγα δε σύνι'tετα ε!ς -φόρος κα) -φόρον (&ριστοφόρον, &ρτο
φόρον, κηροφόρον, οίνοφόρον, κτλ. καl παρ~ αύτα. τα εlς -φόριον, 

' , ')'' , οlον άρτοφόριον, βιβλιοφοριον, σκευοφοριον κτι •. υπαρχουσιν εν 
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ηi ~ΕλληνικΊ] γλώσση, συνήι~η δ~ έν τψ Βυζαντιακ(j) έλληνισμώ και εν τ~ 
κα-&ωμιλημέ~υ γλώσ_ση είνε ~nt Ονόματα μαυροφόρος, άσ~ροφόροd, 
κοκκινοφορος κτι..., περl. ών ιΗλαχοίi -θα διαλάβω μετ' &κριβείαc:. 

Μακρότατος ι<td &.πέβαινεν δ λόγος, αν Επεχείρουν να καταλέ~ω- καl U.λλα 
τοιαύτα σύν-θετα Ονόματα παροξύτονα μετ~ Ενεργητικfίς καl προ-παραξΊ'iτονα 
~ε~d πα{t-ητικfjς Εννοίας. Έν. τέλει δΕ: ·δπομιμηlσκω, δτι πάντα τα τοιαίiτα 
ονοματα Clν Ε:χωσιν Εν τfi· άρχfi πρόΟεσιν 1\ τΟ &.ποφατικΟν α 11 τΟ Επίρρηιια 
ε~ η τΟ δυσ Ενι:.ργητικΟ: Οντα Εκφέρονται προπαροξυτόνως, οίον Επίσκ~
πος, άνάδοχος, διάβολος, χ:ατήγο __ ρος, Ciτοκος, δύστοκος, εV!ο-
κοc dφορος ε"φ 1• , 0

' -_, , υ ο ρ ο ς, κ τ •. , και οτι κακως τονοίiσί. τι ν ες δ ι α β όρο c 
κτλ., ϊνα παραστήσωσιν οϋτω τ1Ίν Ενεργητικην δύναμιν roίi συν·θ·έrου όνό~ 
ματος ('ίδ. Κ. Κόνων εν τψ Λογίφ "Ερμfj 1876, σ. 87, Χ. Χαριτωvίδην εν 
π:,οικίλοι: ~ιλολογικοίς σ. 223 κέξ.) ~Αλλα. τα οϋτω τοΥούμενα Ενεργητικό: 
συνθετα ονοματα εlς -ο ς Εγένοντο α'ίτια να Εκφέρωνται ποοπαροt.υτόνως καl 
Ονόματά τινα, ών τΟ πρώτον συν-&ετικΟν μέρος δΕν είνε ... τΟ &π~φατικΟν α 
η τΟ ευ 11 τΟ δυσ, καl περl ών δΕν είνε Εν τψ παρόντι ό λόγος. 

λεϊψις. 

Έν τ ψ παλωψ Έλληνικ(Q λόγφ δΕ-ν άπω•τςί άπλii 1l λέξις λ ε ί ψ ι ς 
&λλ~ Εν τφ μεταγενεστέρφ καl τ:ψ Βυζαντιακ(i) Ηληνισμψ είνε συνή{tης ε~ 
τfΊ Εννοίg, Εν Ώ ύπό τών παλαιών ελέγετσ μάλιστα τΟ σύνitετον Ονομα έ π ί
λειψις η το εκλειψις. Ό Κουμανούδης γρά.φει εν τfι Συναγωγij λέξ. 
&1'Ίησ. σ. 202 «*λείψις, ή, «τής λείψεως σημείον Ψ έλλιπές, .κάτω 
νεϋον:eο.- «λ ε ί ψ ι ς Επl λ ε ί ψ ι ν πολλαπλασιασ{}ε"ίσα ποιεί ... » Διόφαντος 
&ριiJμ. ε. Baclιet, σ. 7. ~ "~δχτος λείψ ι ς». Ίω. Λυδ. π. διασημ. σ. 44 45 
[ 5 I, 2, 1 7] ε. ΊIVaclιsιn. -- ' &βρσχία καl λ ε ϊ ψ ι ς Μα τος" Γ. Κεδρ. ;, Ι, 
σ. f\79, 13 ε. Β.~ «λ ε ί ψ ι ς μυρμ1jκων» Ώραπόλ. 'Ιερογλ. Β', 34. ~ «λ ε ί. 
Ψ ι ς &ν{}ρώπων είδότων γράμματα» Θ. Βαλσ. Εν Συντ. καν. τ. 2, σ. 621. _ 
~Εν τψ Θησαυρψ tσϋ Στεφάνου κείται 1l λέξ. μόνον έκ τοϋ μεγάλου ~Ετυμο
λογι~οϋ καl i'Ι.λλως &μάρτυρος». Έν δε σ. 3fJ4 προσέΗηκεv ό Κουμανούδης: 
"λ ε ι Ψ ι ς, στ. 6 μετ α τα 621 πρόσiJες λείψει ς 1\λιοσέληνοι· 'Ι ω. Τζέτζ. 
Άλλη γ. Ίλ. προοιμ. 983 .. 

"Έχω δΕ καl Εγω νd καταλέξω τάδε τα μαρτύρια τfjς λέξεως. Παλλάδ. 
Λαυσ. Εν Texts and stιιd. Robinson τόμ. 6, σ. 137, 1 G ButleΓ «dπο{}ανείν 
&πο λείψεως i!δατος». Νιγίδ. έv Λυδ. Περi διοσΊ]μ. σ. 68 8 Wac]1sm. 
ί!δ δ' ' ' « ατσς ε και τών λοιπών τροφίμων λείψ ι ς». ΟUικέλλ. αUτ. σ. 111,8 
«λείψις τών ποταμίων -όδάτων». Παυλ. Νικ. κεφ. ι' ,~ξηραίνεται γdρ ό 
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Εγκέφαλος λείψει τοϋ ύγροίi καl. πλεονεξίq. τοϋ ξηρού». ~Ισαd.κ παρQ Καλ

λίστφ καl ~Ιγνατίφ Ξανitοπ. Patr. Gr. τόμ. 147, σ. 792 Β «τfjς συνεστ:ώσης 

αύτΟν ϋλης λείψ ι ν παθούσης)>. ~rω. Καματ. Εrσαγ. d.σtρον. 643 «λεϊψ ι ς 
δΕ: τών ύδάτων». Κώδ. Κ. Α. Ψάχου φύλλ. 306 α' «ο'ίνου λεϊψις» καl 

«σίτου λείψις». Βγz. Zeitsclπ. tόμ. Ε', σ. 417 «λείψις ο'ίνου γίνετ:αμ 
καl σ. 419 «&λατος λ ε ίψ ι ς'' καl «λ ε ίψ ι ς μέλιτος καl ελαίου» καl <<μέλι
τ ο ς λείψις>> καl σ. 420. Δουκαγγ. Γλωσσ. Εν λ. φ ο ν ο κ όπιο ν. 

~Εν τοϊς Γεωπονικοίς Α', 8, 8 φέρεται «βασιλέως λύσις)>. Έπειδ1l 

δ' αύτό-&ι 12 d.παντq: και «βασιλέως €: εκ λ ε ι ψ ι ς» καl Εν Α', 10,9 «βασιλέως 
&: π({) λ ε ι α», πι-&ανόν μοι φαίνεται, δτι εν τφ πρώτφ χωρίφ &ναγνωστέον 

είνε «βασιλέως λ ε ίψ ι ς». 

Η' 

δωδεκάι;ειχοι:; πόλις- δυωκα.ιδεκαι;ειχης. 

Tιvd. περι τοϋ ltριif.μofJ δώδεκα. 

Θεόδωρος ό Λάσκαρις λέγει εν Κανόνι παρακλητικφ εlς tl\V Θεοτόκον 
(Εν τ φ Θεοτοκαρίφ σ. 94) «χαίρε δ ω δ ε κ ά τ ε ι χ ε πόλις Θεού». Φέρεται δΕ 

καl. Εν τφ δ' Έξαποστειλαρίφ τοίi Μεγιiλου παρακλητικοί! κανόνος «χρυσο

πλοκώτατε πύργε 1 καl δωδεκάτειχε πόλις, 1 ήλιοστάλακτε -&ρόνε, 1 κα-&έδρα 
τοϋ Βασιλέως, κτΕ. >>. 

ΤΟ Επί-θ-ετον δ ω δ ε κ ά τ ε ι χ ο ς Εν τοϊς προκειμένοις χωρίοις είνε 

εσχηματισμένον κατα την δευτέραν κλίσιν, ώς και αλλα πολλ&. εν τψ μετα

γενεστέρφ καl τc'ρ Βυζαντιακψ ελληνισμψ. ΤΟ δΕ: κατα την τρίτην κλί

σιν δ υ ω κ α ι δ ε κ α τ ε ι χ η ς &παντC[. παρ α τ ψ Τιμο-θέφ Πέρσ. στ. 247 
(«Μίλητος δΕ πόλις νιν ά 1 -&ρέψασ' ά δυωκαιδεκατει 1 χέος λαοίi πρωτέος 

έξ Άχαιών" Anthol. lyr. Graeca τόμ. Β', σ. 150 Diehl) κα\ ερμηνεύεται 
δωδεκάπολις. 

Έν τ</> συν{}έτφ δ ω δ ε κ ά τ ε ι χ ο ς ό &ρι{}μος δ ώ δ ε κ α δηλοί aπλώς 

πληe&ος η μέγε-θος, ώς καl o'l. &.ρι{}-μοl τρία, πέντε καl έ π τ α Εν συν

-θέσει ('ίδ. ~Ιώ. Καλιτσουνάκι cE π τ α δ. Έ ρ. σ. 15 κέξ. καl. 92 κέξ.). ~Εν 
τοιαύτη δ' Εννοίq. &παντQ: ό &ρι{tμΟς δώδεκα και Εν U.λλοις συν&έτοι; 

παρά τε τοίς παλαιοίς καl tοϊς μεταγενεστέρως καi τοίς Βυζαντιακοίς. cO 
~ Αριστοφάνη ς λέγει ~Ιππ. 1150 κέξ. <<ΚΛ. ιΟ Δη μ Ί ε γα) μέντοι παρεσκευα

σμένος \ τ ρ ί π α λ α ι κά{}η μαι βουλόμενός σ' εί)εργετείν. \ ΑΛΛ. Εγι:Ο δΕ δ ε κ ά
παλαίγε καιδωδεκάπαλαι1καlχιλιόπαλαι καl πρόπαλαιπάλαιπάλαι. 

Ι ΔΗ. έγrο δε προσδοκών γε τ ρ ι σ μ υ ρ ιό π α λ α ι I βδελύττομαί σφω καl 
' 1 'λ 'λ Π β Π1 ' ο·ο " δ ' ' ' 'λ " προπα ~.αι πα αι πα αιι>. ρ . .ουr. o:J «οιμοι κακο αιμων, ως απο ωΛα 

δείλαιος, 1 και τρlς κακοδαίμων καl τετράκις καl. πεντάκις 1 Χαl δ ω δ ε κ ά κ ι ς 
16 
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καl μυριάκις LoU Lού· I οϋτω πολυφόρφ συγκέκραμαι δαίμονι». ~Εν Neue Gr. 
Zeuberpap. Wesse1y 748 καl 965 φέρεται το δωδεκακίστη=δωδε

κάκις κακίστη κατα nlv λεγομένην &πλολογίαν ('ίδ. Henν. L e χ. έν λ. τ ρ ι

μ ίσκον). Παρα Στεφάνφ τψ Άλεξανδρεί έν P1Ίys. et 1ned. Gr. Ide1er 
τόμ. ΒΊ σ. 221 &παντ~ «δωδεκάπυργος ή Lερό τέχνη» (τουτέστιν η 

χυμευτική), παριi δΕ τ φ 1Jfευδοκαλλισ{}έvει Ι3 ', 18 &.ναγινώσκεται ('δ ω δ ε κ ά
σ τ ε γ ο ς πύργος»· (πρβ. τΟ έπίitετον τρίστε γ ο ς, περl ού διαλαμβάνει δ 

Καλιτσουνάκις έν 'Έπταδικαίς έρεύναις σ. 18, καl τα έπί{}ετα δ ε κ άστε γ ο ς 
κα\ δ ί σ τε γ ο ς περl τού πύργου τού Κύι?ου παρa τ ψ Στράβων ι ΙΖ·, σ. 730 
καl τΟ ε ί κ ο σ άστε γ ο ς). co κωμικΟς Κρατίνος οϋτω πως έπιlvεσεν έαυτΟν 
έν τΌ Πυτίνη «ό:ναξ 'Άπολλον τών έπών τών Qευμάτων· I καναχοϋσι πηγαl 
δ ω δ ε κ άκρο υ ν ο ν στόμα κτέ.», ό δε Άριστοφάνης εν Βατράχοις 1327 

εiπεν «&να τΟ δωδεκαμ1lχανον I Κυρήνης μελοποιών», περl oii έν τοίς Σχο
λίοις είνε γεγραμμένα tάδε «ΚυρΊjνη τις έταίρα έπίσημος δωδεκαμιjχανος 

έπικαλουμένη ... ~στι δε (παρα τα) έξ Ύψιπύλης Ε~ριπίδου «&να το δωδεκα
μήχανον Ciντρον ». 

Συχνότατος εϊνε ό &ριΗμΟς δώδεκα παρι:Χ τοίς άρχαίοις CΈλλησιν. 'Ό 

"Ομηρος μνημονεύει Μιδεκα Ί'rαλάμους τών Βυγατέρων τού Πριάμου (Ζ 248), 
«δώδεκα περικαλλέας πέπλους, δώδεκα δ' άπλοtδας χλαίνας, τόσσους δΕ: τάπη

τας, τόσσα δΕ: φάρεα καλά, τόσους δ' έπi ωίσι χιτώνας» έξάγει ό Πρίαμος έκ 

τών φωριαμών {Ω 229 κέξ.) κτλ. Δώδεκα είνε οι 'Ολύμπιοι ι9εοί" (πρβ. δ ω δ ε
κ α -Η έ ο υ δροφ1l, δ ω δ ε κ ά {t ε ο ς coena Εν τfi Συναγ. λέξ. &{}ησ. τού Κου

μανούδη, δ ω δ ε κ ά -Η ε ο ν Ον ο μα φαρμάκου παρι:Χ Παύλφ τiρ Αlγιν1lτη Ζ /' 
11, 22), δώδεκα είνε οί ά-&λοι τού (Ηρακλέους, δώδεκα ζψδια έν τψ ούρανψ 
(δωδεκαζq)διος ο~ρανός), δωδεκηlς καl δυωδεκα·[ς έκαλείτο Ηυσία 

δώδεκα ζq)ων ('ίδ. Henν. L e χ. e t c. εν λ. καl Colin 1 a d ο d e c a d e 
D e 1 i e n n e έν Bu11. de corr. he11. ΧΧΙΙΙ, σ. 85- 89, κα\ Diiπbac1Ί 

αύτ. XXVIII, σ. 169 κέξ.), «πόπανον χοινικιαίον δρ{tόνφαλον κα'ι κα-Η1lμενον 
δ ω δ ε κ ό ν φ α λ ο ν" προσεφέρετο τ ψ ~Απόλλων ι και τfl 'Αρrέμιδι ('ίδ. Henv. 
Lex. έν λ. δωδεκόμφαλος) κτλ. 

Συν1Ί1Ίης δ" είνε ό αύτΟς άρι&μΟς καl παρα τοίς 'Ιουδαίοις και Εν τfj 

Χριστιανικ!\ έκκλησίc;. Δώδεκα η σαν αί φυλαl τού Ίσραijλ (το δ ω δ ε κ ά

φ υ λ ο ν), δώδεκα ot μείζονες προφήtαι (το δ ω δεκαπρόφη τον), δ ω δ ε κα
κώδων ο ν έκαλείτο ό ποδ1lρης τών &ρχιερέων τών 'Ιουδαίων χιτών, δώδεκα 

ήσαν ot μα&ηταl τού Χριστού (πρβ. τ α δ ω δ ε κ ά φ ω τ α παρ α Συ μ. Θεσ

σαλ.) κτλ. 

Μετι\ πολλής &κριβείας Sα εξετάσω τι\ tού &ριι'Ιμού δώδεκα έν <'iλλφ 

τόπφ, Εν φ c&α γένηται ό προσήκων λόγος και περl τών γεγραμμένων 

ύπ ~ Ciλλων περL αύτοϋ, έν δΕ τ ψ παρόντι νομίζω 'ικανΟ: τα παρατεitέντα 

παραδείγματα. 
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'Εν τώ Θησαυρόj τοϋ Στεφάνου Εν λ. φ ω τ α υ γ η ς &ναγινώοκ?νται 
τάδε: "[Ν σ'n 1egitur φωtαυγΎjς apud Suidarn, cuj~s G1?s~ae φωταυγ~ια· 
'l λαμπρότης, quod vu1go additum est καl φωταυγος onυttιt co~ex Le1d.; 
iu margine habet cod. Paris. Α. Apud Zonar. p. 1836 est φωταυγος, ο 
"λ G D Ni1us Epist. p. 303 5 J osep11. Can. de S. Tycl1one Actt. 
ηιος... ' , ' 
SS. Junii t. 3, p. 96 C, τόπος φ. Jo. Dωnasc. t. 2, p. 802 Ε, το φωταυγες 
τi'jς νεφέλης sed Nicet. Dav. Parap1Ίr. Greg. Naz. p. 69, 22 Dronk., 

φωταυγΟν πνεϋμα] ». 
Παρ' 'Ιωάννη τψ Δαμασκηνψ Καν. (αμβ. ε(ς τα Θεοφ. '9δ. '; ', (είρμ.) 

φέρεται «Ναί, φησιν, ούτος συμφυης γόνος πέλων Ι φ ω τ α υ'γ ο ςc εξωρουσεν 
&νι'Ιρώπων γένους Ι Λόγος τ' έμού ζών καl βροτος προμηι'Ιειφο. _Υποσημει
ουνται δ' ό Christ κα\ ό Παρανίκας Ι.ν Antho1. Gr. carιn. chrιst. σ. 211: 
«φωταυγΟς Α: φώταυγος Β». CO κανΟΟν οiiτος τού Δαμασκηνού ~Ιωάνν~υ 
είνε μΕν· πεποιημένος Εν Ι.αμβικψ μέtρφ, ά~λ~ ,αμα ε~νε Ερρυ&μι~μέ~ος, ~: 
και ο 'ι αλλοι ίαμβικοl κανόνες τοϋ αUτοϋ, προς τον λεγομενον τονικ?ν ρυ-&μο', 
καΊ'f' δ ν Ιiδεται ~τι κα\ νύν έν τij 'Εκκλησί~ {'ίδ. Antho1. etc. Chrιst- Παρ α
νίκα σ. XLVI κα\ Σεμιτ. 'Ελλην. μετρ. σ. 133). Τούτου δ' ενεκα ό τόνος 
τής πρώτης λέξεως τοϋ προτελευταίου στίχου δΕν δύναται να ε'ί~ε Ε~π~ τής 
προπαραληγούσης, ώς ~χει ό κώδιξ Β, &λJ~' έπ\ τής λη~ού':'Ίς .. Έ~ω δ ομως 
σφόδρα &μφιβάλλω δτι είπεν ό Δαμασκηνος φ ω τ α υ γ ο ς αντι του φ ω τ α υ

γ ή ς, πρώτον μΕ:ν 'διότι γινώσκει τΟν τρι~όκλιτον ,τύπcο~ ατ: γΞ~φων «τΟ 
φ ω τ α υ γ ε ς τi'jς νεφέλης> ('ίδ. ανωτέρω), επειτα διοτι ο ~ρι'Ιως ε.χων ~ευtε~ 
ρόκλιτος τύπος είνε φ ώτα υ γ ο ς καl oUχl φ ω τ α υ γ ο ς. Πλην δε του 
Ζωναριi, παρ~ φ κείται « φ ώτα υ γ ο ς, ό fίλιος>> (~. 1836), εί~ε καl Γερ
μανος ό Β' σ. 235, 11 Λαγοπ. «το τi'jς γν~οσε":ς φωt~υγ~.ν» και ~- 347,, 23 
«ϊνα απαλλαγέντες τοίi σκότους τής τυραννιδος ελευitερια'ς ι.δω~ι φ ω τ,α υ) ο' ν 
κτέ.». cΩς δ~ έλέχ-θη φώταυγος &ντl τού φωταυγης, ουτω και χρυ

σ α υ γ 0 ς άντL τού χ ρ υ σ α υ γ η ς -δπΟ Κωνσταν:ίνου τοϋ, "Ροδίου Εν .,Revue 
des et. Gr. τόμ. Θ', σ. 46, στ. 319 «aσπερ πολις χ ρ υ σ α υ_ γ~ ς ενδο~εν 
φέρει». 'Ομοίως δε έγένοντο καl τα εξαυγος (&νrl του εξ~υ:ης~ 
π ρ όσα υ γ ο ς ('ίδ. Κουμαν. Συναγ. κτλ. σ. 294),, π ε ρ~ α υ! ο ς , (~ντ~ το~ 
περιαυγΎjς) καl tπαυγος (&ντl τού ύπαυγης). Δεν εινε δ ορi!ον τ~ 
διδασκόμενον Οτι τονούται μΕν τΟ φ ω τ α υ γ Ο ς Επl τής ληγούσης, διότι το 
β' συν-&ετικΟ~ μέρος είνε ρηματικΟν Ον ο μα είς -ο ς τροχα'ίκο'ίi ρυ&μού *α ύ γ ό ς, 
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τΟ δΕ ~' συν-&ετικΟν ~ίνε κλιτΟν μέρος τοϋ λόγου (πρβ. β 0 σ κ Ο ς_ χ 0 ι ρ 0 _· 

β ο σ~ ο ς κτλ.~ λ ο ι γ ο ς- β ρ ο τ ο λ ο ι γ Ο ς καl τd τοιαϋτα), τd δΕ ε ξ α υ γ ο ς 
περιαυγοc πρόσαυγ "' ~. ' ' •' - ' ~, ο ς, υ π α υ γ ο ς εχουσι τον τον ον επι της προ-

πα_ραληγούσης δια τ1Ίν πρό-&εσιv. Ούτοι οί εLς -ο ς λ1lγοντες τύποι είνε 'ίδιοι 
τ~υ Βυ~αvτιακού έλληvισμοίί, παρ' αUτοUς δ" Uπάρχουσι καl ot τριτόκλιτοι 
τ~ποι εις -aυγής, οϊτινες dπαντώσιν •έν τψ δοκίμφ, τψ μεταγενεστέρω καl 
τcρ Βυζαντιακψ έλληνισμίρ καl εlνε πολU πλείονες τών U.λλων οίον ά ν; α υ_ 
γής, &παυγ1]ς, βλαβεραυγ1]ς, βολαυγ1]ς, διαυγ,{ς, δυσαυγ1jς 
έ~ικ.~υγΊiς, έξαυγΊlς, έριαυγής, έρυ1Ί·ραυγΊlς, εύαυγ 11ς (ι'~ναυ~ 
γης ιδ. Herwerden Lex. etc. 2 ), 1\λιαυγ1]ς, >]μεραυγ 1]ς, i!εαυγής, 
Κομν,ηναυγΊlς, κυαναυγΊlς, λαμπραυγΊlς, λευκαυγ1lς, λιπα
ραυγης, λιπαυγΊiς, μελαναυγ1lς, * μοναυγΊlς, νυχαυγΊlς, 
παναυγ1lς, πανταυγής, * πενταυγΊlς, περιαυγΊlς, πολυαυγής, 
πορφυραυγής, πυραυγΊlς, πυρσαυγής, ':'όοδαυν11'ς σελαυv 11'ς λ ' " 1 " ι ' ι , 
τη αυγης,,υπαυγης, φ,εραυγΊlς, φερεαυγ1lς, χλοαυγΊiς, χρυ-
σανταυγης, χρυσαυγης, ψεφαυγΊlς. 

\"Ω~ δΕ λέγεται I φ ώτα υ γ ο ς καl. χ ρ ύ σ α υ γ ο ς και ε ξ α υ γ ο' ς κτλ. 
παρ α τα Ψ ω τ α υ γ η ς, χ ρ υ σ α υ γ 1) ς κτλ., οϋτω καt ά ν ι σόλα μ π ο ς (ϊδ. 
Heι-werd. Lex. etc. Εν λ) παρα τα &ειλαμπής, αί.itερολαμπη'ς 

, ) ' , λ ' , ' αινο .αμπης, α αμπης αρvυρολαιιπΊ]'ς * ' λ • 
I , ' ι , , αστρο αμπης, 

δ ι λ α μπ~ς: λ~ι-θ·ο λ α μπ1.1 ς κτλ. Πρβ. καΙ *&ρ γ υ ρ ό φ εγγ 0 ς, '~ 11 λ ιό
φ ε γ γ ο ς, ο λ ο φ ε γ γ ο ς, "'πολύ φ ε γ γ ο ς, τ ρ ί φ ε γ γ ο ς παρd τα α ρ γ υ
ροφεγγ>]ς, &στροφεγγής, &φεγγής, βροtοφεγγ>]ς, γλαυκο
φεγγής, διαφεγγ>]ς, δυσφεγγ1]ς, πυριφεγγ1]ς κτλ. 

ι· 

r;ρισύν{/-ετος σταυeός, τριδενδρία, τρίξεστοv ξύλον, κτλ. 

_ "Υ ~άρχει παράδοσις, Οτι ό σταυρΟς τού Σωτfjρος κατεσκευάσ&η Εκ ξύλων 
τ~,ιων .,δενδ~ων,, κ~πα~ίσσου, πεύκης και κέδρου. Πάντως δ' 11 παράδοσις 
αυ_:.η εχε~ι την α'ρχη'\~ ~κ τ~ϋ χωρίου τοϋ 'Ησα'ίου (κεφ. ζ', 11) «και ή δόξα 
του ,Λιβα~ου ~ρος σ~ ηξ,;ι :v κ υ π α ρ ί σ σ φ καl π ε ύ κ η καl κ έ δ ρ φ άμα 
δοξασαι τον τοπον τον αγιον μου». 1 Κατα ταϋτα ό σταυρΟς καλεϊ:'ται τ ρ ι-

1 
'Εν βι~λίφ, έπιγραφο~ένφ •Μέγα καί itαυμάσιον προσκύνημα είς Παλαιστίνη ν καί 

τινα Φι.λοitεου αρχιμανδριτου» (έκδ. 'Ιω. Σιδέι.ιη 1925) σ 108 Ο>]μ )ε·yε α " < ' 

δ " " • , · . , τ ι οτι η παρα-

οσις εχει ουτως. Ο Λωτ μετCι τΟv άφανισμόν τών Σοδόμων χατέφυγεν ε" • λ , , Χ _ " _ , ις τι σπη αιον 

~αρα τη γ εβρωνα, οπου μεflυσitεlς έκοιμήtfη μετCι τών 1tυγατέρων αύτο- 'Έ 
η"/i}ε ' ' ')λ 'δ υ. πειτα 

' και κατφκησεν α , αχσi\ ε έετο δ8 τοίί Θεοίί νό συγχωρ{]σ>] αύ ω ' < ' 
α' 'Ε tJ , δ. , , τ • την αμαρτιαν 

τ υτην. μφανισ εις ε ποτε προς αlιτΟv δ.γγελος έδωκε τρείς ξηρό.ς Qάβδους έκ κυπα-
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σ ύ ν{} ε τ ο ς έν τροπαρίφ τijς ΚΑ' Μα·Cου (Μην. Μαtου σ. 96 Ικδ. Κων

σtαντινουπόλεως: «τΟν τρ ισύνι<Jετον σταυρΟν κατενόησαν») καl τ ρ ι δ ε ν δ ρ ία 

ύπο Θεοδώρου τοu Προδρόμου (Έπ. σ. 104 Gretser) κα\ , τρίξεστον 
ξύλον» ύπο Μανου>)λ τού Φιλij (τόμ. Α', σ. 22 Miller). Φέρεται δε κα\ Εν 

τροπαρίφ του β' η χ ου τfjς Όκτω1Ίχ.ου <'Εν τΌ κ υ π α ρ ί σ σ φ, ώς η1Jδόκησας, I 
καi τfι π ε ύ κ η καl κ έ δ ρ φ σαρκl συνανυψούμενος'> καl Εν έπιγράμματι 

Νικολάου τοίi Κερκύρας «Εν σοί με σ4ζει προσπαγεlς ό Δεσπότης Ι τ ψ π ε υ κ ο~ 

κ έ δ ρ φ κα\ κ υ π α ρ ι σ σ οξύ λ φ » ('ίδ. Κουμανούδη Συν α γ. λ. &{}η σ. σ. 271-2). 

ΙΑ' 

dμπελοτέμνω, i1eυοκόπtω, 1}ρυοτίλλω, δλοτίλλω, άτμοπνέω, 

έ{}ελοτυφλώττω, ά.ναγοκα.τάγω, ληροπαραπαίω. 

Παρό. τΟ γνωστΟν δί.δαγμα τοϋ Scalig·el' εlνε συντε&ειμένον τΟ παρό. 

τ ψ ΕVριπίδυ dπαντών δ υ σ{} ν 11 σ κ ω ν, τΟ παρ α τ φ Πολυβίφ ψ ε υ δ ο δ ο

ξ ά ζ ω, (δπερ δ L. Dindorf ~τρεψεν εlς το ψ ε υ δ ο δ ο ξ ω), το παρa τ ψ 

"Ησυχίψ δ υ σ τ ο π ά ζ ωj περl ών βραχUν λόγον ποιείται ό &.είμνηστος 

Κ. Κόντος Εν ταϊ:'ς Γλωσσ. Παρατηφlσεσι σ. 259, παρατηρών &μα Οτι ούχl 
δρi!οδοξάζειν &η' δρi!a δοξάζειν εlνε 'l γνησία γραφη εν τψ 

Συμποσίφ τοϋ Πλάτωνος. 

Έν παπι!ροις &παντίϊ>σι τοιαί.iω. σύν-θετα ξηlματα τΟ &. μ π ε λοτέ μ ν ω 
(Ρ. Toond. Τ 182,422 «&μπελοτέμνο,•τι Πειμοutι», πρβ. 181, 375· 
ϊδ. }>asSO\ν-Cι-Oncι-t \ίVδι-te1'1J. deι- gl'iecl1. SιJι-aclΊe σ. 389, Her
\νerclen Lex. etc. Εν λ. « .... &μπελοτέμνοντι et sae!Jius &μπελοτεμ(νόν
των), licet νetus analog·ia }JOstιιlet &.μπελοτομεLν. \lerba sic coιηposita 

non ι-aΓa sιιnt senηonc A1exandι-ino»), τΟ ι9·ρυοκόπτω, τΟ {}ρυοτίλλω 
(Henν. L e χ. e t c. (itρυοκόπτειν, caedere ... iuncos... et -&ρυοτίλλειν 

eveJlπe ίιιηcοs, scιeρius ΡΚ. [Ρ. Tooncl.] Ι CXXXI ι-ect. 78/9 ρ. C. De 
νitiosa coιnpositione cf. άμπελοτέμνειν) καl τΟ όλο τίλλω ('ίδ. Henν. L e χ.) 

Έν Act. SS. Αιιg·. Ι, 6(j4 φέρεται τΟ* &τμοπνέων, παρα τψ Φωτίφ 
και Ε1J&υμίφ τψ Ζιγαβηνψ τΟ *ε-θ·ελοτυφλώττω, παρα Κωνσταντίνφ τψ 

ΠορφυρογεννΙ1τφ τΟ & ν α γ ο κ ατά γ ω καl παρα τ φ Λεοντίψ τΟ ·~ λ η ρ ο-

ρίσσου, πεύκης καi. κέδρου, καl. παρή-ιγειλε να φυτεύση και ποτίζη αUτας iίδωρ τοϋ 
Ίορδάνου, δ.ν δέ αl ξηραί Qάβδοι βλασηlσωσι, itfl είνε σημείον, δτι συνεχωρή6η 

αlιτφ τΟ ό.μάρτημα. Αί φυτευftεϊσαι Qάβδοι έβλάστησαν, ηUξ{ιftησαν καL συνήφ'Ιtησαν εlς 

fν δένδρον, έξ oii κατεσκευάσβ-η ό στ:αυρΟς τοίί Σωτfιρος. ΤΟ βιβλίον καl τό σημείωμα 
περl τf]ς παραδόσεως ταύrης κατέστησέ μοι γνωστΟ·ν ό εUπαίδευτος ήγούμενος .τf1ς έν 

'Άνδρφ μονf]ς τf]ς Ζωοδόχου Πηγf]ς κ. Άi}αν. Βολίκας. 
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π α ρ α π α ί ω, περL ών {}·cX είνε ό λόγος έν τ ψ έπομένφ κεφαλαίφ. (Περl δε 

τών Εν τij τών πολλών συνη-&είζ;( όμοίων συνδέτων ρημάτων 'ίδ. Κ. Κόντον · 
εν Γλωσσ. Παρατ. σ. 279 κ8ξ.). 

ιs· 

Ό Κουμανούδης γράφει εν τfi Συναγωγfi λέξ. &~ησ. σ. 18 «&ναγο
κατάγοντα, τά. Κ. Πορφ. 'Εκ~. βασ. τάξ. σ. 672 ε. Β: «dναγοκατά

γοντα σUν τών ίμανταρίων αύτών» ... Τοιαύτας λέξεις Εχομεν σήμερον έϊ• 

' ( ' 'δ " ' ; " ' ) ' " β β ' χρησει τις οι εν απο ποσων αιωνων τα αν α οκα τ α ι α ι ν ω, χ ο ρ ο-

πηδώ, παιζογελffi, περνοδιαβαίνω καl ϋ.λλας. Μία τούτων είνε 

και τΟ λ υ ο δ έ ν ω η λ υ σ ο δ έ ν ω κτλ.». 

τα παλαιότατα τών τοιούτων συν-θ·έτων ρημάτων εlνε τΟ παρ& τφ 

Στράβων ι Έπιτ. ΙΖ', σ. 1302, 29 εκδ. Falc. dπαντών σ υ ν α υ ξ ο μ ε ι ο ϋ μ α ι 
κα\ το παρa τψ Πτολεμαίcρ τόμ. Α', σ. 410 C α iJ ξ ο μ ε ι ώ. Πρβ. κα\ 

αϋξομείωσις. 

Συν άψας τα δύο i)ήματα λ η ρ ιο κα\ π α ρ α π α ί ω δ Λεόντιος (Scrίpt. 

vet. nova coll. τόμ. Θ', σ. 469 1\ιJ:ai) εΙπεν eεϊκότως λ η ρ ο π α ρ α π α ί ε ι ν 

δόξουσιν». Πρβ. Άριστοφ. Πλούτ. 508 «δύο πρεσβύτα, ξυν~ιασώtα τοϋ 

ληρείν καl παραπαίειν». 

Παρa t<\> Πτωχοπροδρόμcρ Β', 450 &παντq: το β ο μ β ο κτυπώ ('Cδ. 

Κορ. Άτ. τόμ. Α', σ. 30), εν τψ ποιήματι Φλωρ. κα\ Πλατζ. εν Έκλ. μνημ. 

σ. 273, στ. 455 Μαυροφρ. κείται το β α σ α ν ο τυραννώ («χείρας καi πόδας 
σφίγγουσιν, βασανοτυραννούσιν»). Παρa Νικηφόρcρ τ<$ Βλεμμ. Curr. vit. et 
carm. σ. 129, 42 Heίsenb. φέρεται το β ο μ β ο λ α λ ιί>, δ δε Θεόδ. Λάσκαρις 
ποιείται χρijσιν τοϋ σκιρτοκροτώ (Έπ. 200,13 Festa), τoiJ ψοφοκροτώ 
(αuτ. 73, 6) κα\ τού ψ ο φ ο λ η ρ ώ (αuτ. 39, 16). 

Περl δε τών Εν τU καitωμιλημένΌ γλώσση τοιούτων συνι'tέtων ρημάτων 

'iδ. Κ. Κόντον εν Γλωσσ. Παρατ. σ. 281, Σ. Κουμαν. Συναγ. λ. &1!ησ. εν λ. 

& ν α γ ο κ ατά γ ο ν τ α κα\ Γ. Χατζιδάκι ν εν Έπισt. επετηρ. Έ~ν. Πανεπ. 

1911, σ. 44. 

ιr' 

πολύειδοv- παeλύειδον· άγeιομαλdχη- άγeιομάλη. 

'Εν τψ Γλωσσαρίcρ τοϋ Δουκαγγίου σ. 1121 είνε γεγραμμέvα τάδε 

"π α ρ λύε ι δ ο ν, in Glossίs Botanίcίs MS S. Colbert. ή &γριομάλη: 

Ροηι u1n Silves tre». 
ουτε ή λέξις παρλύειδον οi!τε ή &γριομάλη=<'iγριον μijλον. 
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itχουσιν &ρ{}(ί)ς. ~Εν κώδικι Κ. Α. Ψάχου, Εν ψ πρΟς τοίς i!f.λλοις ε"ίνε καl 
β~τανικΟν γλωσσάριον λ~αν &νορί1όγρ~φον,"' φ"έρεται «πολ~ίιδον:,. 1\ δ:.γριο
μολόχη», τουτέστι πολυειδ.ον "καλ:ιτ~ι η αγ~ιομαλ_αχη" ~ ~γριο-

0 λ ό χ η. cιΟ-&εν έκβλητέαι εινε εκ των Ελληνικων λεξικων αι ανυπαρκτοι 
μ " , ' δ' " ) ' δ 1 ' λέξεις παρλύειδον καl &γρισμαλη. Σημειωτεον οτι π ο • υ ε ι ο ν ,εγετα~ 

κσ\ το κρόμμυον (Διοσκ. Β', 181, '{δ. κα\ Δουκαγγ. Γλωσσ. σ. 11~7), πρβ. ~αι 
«Πολύειδος 1"1ρυγγίου» Διοσκ. Β', 137. cΟμοίως δΕ τΟ πολυειδος εινε 
έσχη ματισμένα κατ Ο: τfιν ~ευτέραν κλίσιν καl τΟ: έπί-&ετα * μ ο ν ό ε ι δ ο ;, 
*τρίειδος, *τετράειδος, *πεντάειδος, *έπτάειδος, *δεκάειδος 
καl *χαλκόειδος. 

ΙΔ' 

σκάμμα. 

Πολλαχου τfjς CΕλλάδο~ λέγονται σκάμμα τ α τα δ.λλως καλούμενα 
σαπουyόνερα. cO Κ. ~'Αμαντος διαλαμβάνων περl τών λέξεων σ κ α μ μ α t ί ζ ω 
κα\ 'Ε σ χ α μ μ α τ ι σ μ έ ν D ς εν Έπεt. έταιρ. Βυζ. σπ. τόμ. Β: σ. 286 ~αρα
τί{}εται ηΊν λέξιν σκάμμα έκ τών Προδρομικών ποιηματων (Poenιes 
Prodromίques ΠΙ, 114) «τρίψέ με καl τάρασσε το σκάμμω>. 'Έχω δs κα\ 
εγω να προσαγάγω μαρτύριον τοϋ ονόματος έκ Coll. des anc. a1ch. Gι-ecs 
σ. 421, 14 κέξ. «cίJσπερ γδ.ρ τΟ: ξιυπαρΟ: 'ιμάτια πλύνεται., fως μηκέτι άπα
βάλλει τΟν Qύπσν, &λλα καθαρα διαχείται τΟ:. σκάμμα τ α». 

Ε. Α. ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ 



ΕΝ'lΆΛΩΝΩ 

Παρ& τψ Γλυκg (σ. 135) dνc:γινώσχεται ό στίχος: 

ώς εννοιασμένον περπατείς και ώσdν έ J' τ α λ ωμέ 1' ο ν. 

ΤΟ ρfjμα ένταλώνω σψζεται καl σ1lμερον πολλαχού τfjς "Ελλάδος, 1iτοι 
Εν Κρ1Ίτη, Χίφ, Θρgκη καl &λλαχού. Οϋτω γράφει ό μακαρίτης φίλος μου 
Σταμάτιος Ψάλτη;, Θρgκικών σελ. 92 dαλών ω=ζαλίζω, άναγράφει δε καt 
ό Σομαβέρα καl τΟ Qijμα ά ν τ αλώνω Ερμηνεύων a1bag1iare albarbagliarc 
καl τΟ Ον ο μα Ε ν τ άλω σ ι ς a11Jaglio albaι-baglio καΊ τΟ οUδ. ε ν τ άλω μ α 
allJagliaι11ento albarbag-lianΊento, γράφει δΕ καi ό Δουκάγκιος Εν τ αλώ
νει ν albucinari, obun1bι-are καl ε ν τ άλω σ ι ς obuιπbratio καl ό Κοραfίς 
(Άτ. Α Ί 64 κα\ Β '124), δ που κα\ παράγει εκ rou παρ' Ήσυχίφ τ άλω ς
ό fjλισς (εκ διορ\tώσεως &ντ\ ταλώς), εv 'Αρτάκη δε καl Πανόρμφ εΛέγετσ 
μέχρι πρΟ 3 Ετών τΟ δνομα τοϋ πά&ους ν τ α λ ω μάρα =ζάλη. 

CH συνή&ης σημασία σ,Ίlμερον εν Κφlτυ εlναι 11 τοϋ {}αμβοϋν, ι\}αμ
βοίiσθαι, επι τοίi Ί1λίου, &λλ ο 11 &ρχαιοτέρα, 11 τοϋ Γλυκα, φαίνεται Ίl τοϋ 
ζ α λ ίζ ε σ{} α ι, σ κ ο τ ο δ ι ν ι ά '\1 , Εξ ή ς προέκυψεν 1l νεωτέρα· πρβλ. φράσεις, 
οίον εν τ α λώ {}η κ α &π 0 τij ν εμο ρ Ψl ά ν τ η ς= Εζαλίστηκα (Κρ1lτυ), 
f\ωι εκτυπή&ηκα, ε\tαμβώ{}ηκα. 

ΤΟ Qfjμα τοίiτο &παντών liδη παρα τίρ ΓλυκQ. φαίνεται έλληνικόν, &λλ' 
11 παραγωγiι αϋτοίi άπΟ τοίi μυitικοϋ τ-άλω ς δέν μοι φαίνεται πι-&αVΊl, διότι 
τίς δύναται να πιστεύσrι δη τΟ Ονομα τοίiτο εγινώσχετο, δτε Επλάσιl}η τΟ 
, α} ' •'Ε ' , 'ζ ., c _ο. , " c ' εντ ~.ων ω; νεκα τουτου εικα ω οτι, υποτιuεμενου οτι η πρωτη σημα-

σία τοϋ Qήματος ήτο ή τού π},ήττειν, δ&r.ν 1l τού ζαλίζεσft·αι κα{tόλου 
καl 11 τοίi ftαμβοUν, &αμβοϋσ&αι, τΟ Qfjμα τοίiτο δύναται ν' &ναχ{}fι είς τΟ 
&ρ χ α ίον &λ ο ά ω καl μετ& της & ν τ l σύνθ·ετον *ά ν τ- α λ ο ά ω, & ν τ α λ ο 1Ί σ ω, 
& ν τ η λ όη σ α, & Vτ η λ Ο η μένος. Τα ψω'νήεντα Ο η 1'1δύναντο ν (ι συνέλ{J·ουν είς 
τΟ ω ε'ίτε τΟ πάλαι ε'ίτε κατα τοVς μτγν. χρόνους (πρβλ. Ε π α λ ω σ τη ς Ξενοφ. 
Οίκονομ.18,5 εκ τοϋ άλ ο ά ω= άλωνίζω), Ι:δίq: Εν τίi παftητικύ μετοχύ α ν τ α
λ ο η μένος- α ν τ α λ ωμέ ν ο ς, δ&εν α ν τ άλω σ α α v τ αλώνω κατ α τΟ 
Ciπωσα-άπώνω, εδωσα-δώνω κττ. (πρβλ.EitΊleitung312κέξ. καl 
ΜΝΕ Α' ·181 καl 262). 

eιΟτι τΟ ύποτιι\}·έμενον σύν-θ-ετον &. ν τ- ά λ ο α) δΕν &παντ{l έν τοις συγ
γράμμασι τών &ρχαίωνj δΕν είναι λόγος ν' &ρνηι<Jώμεν αιJτό· πρβλ. τα λεχ8έντα 
έν ΜΝΕ Α' 133-4 περl του &παντέχω! διανταλλάσσω, άποδια
φ ω τ ίζω κλπ. 

Γ. Ν. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ 

ΟΙ ΠΑΠΑΙ 

ΚΑΙ ΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΑΙ L:ΥΝΟΔΟΙ 

Έν τφ πρώτφ τόμφ τfίς Βυζαντινfίς Έπετηρίδος (σ. 65 κ. έξ.) εδημο
σιεύ-3-η διατριβή μου, φέρουσα την έπιγραφfιν «Οί πάπαι ΚελεστLνος ό Α' 

καl Αέων ό Α' Εν ταις σχέσεσιν αύτιiJν πρΟς τσUς βυζαντινσUς αύτοκράτορας 
, ' c ~ , - 1 ' ~ ' 'δ "Η δ β' " και τας υπ αυτων συγκα ~.ουμενας οικουμΗι.κας συνο ους». ιατρι η αυτη 

κρι{}εϊσα ύπΟ ξένων εχ.αρακτηρίσ&η ώς excellente καl re111arquable, διΟ 

εκφράζω αύτοίς τ ας {}·ερμάς μου εύχαριστίας. Άλλ' οί καθ-ολικοl κριταl άπο

δεχόμενοι τCtς Ciλλας μου γνώμας, άπέκρουσαν εκείνην, καί}·' 1lν οί πάπαι 

Κελεστίνος ό Α' καl Λέων ό Α' πρΟς την έαυτών αύ-θεντίαν Ε{}ετον 'ίσην 

nlν αιJ{}εντίαν τcUν οίκουμενικών συνόδων. Τ1\ν γνώμην ταύτην διεξοδικώ

τερον &πέκρσυσεν ό Χ. ν. Gru111el εν EcllOS d'O!"ient (192ο, σελ. 249 κ. έξ ). 
Μετ' Ενδιαφέροντος άνέγνωσα τιΙς παρατηρ1Ίσεις αUτών, πρ6θυμος πάντοτε 

vd διδαχitcίJ έξ αύτών. Δια τοίiτο μάλιστα άνέβαλον ν' ι1πανηlσω αύτοLς, 

&φήσας να παρέλ{}υ χρόνος, μΊlπως βαf)μηδΟν πεισθώ περl τοϋ Εσφαλμένου 

τfjς γνcδμης μου καl τfίς &λη&είας τfj; γνώμης τών κριτών, γνωστοϋ Ciλλως τε 

Όντος πόσον εϋκόλως δύναταί τις να πλανη{}fι Εν τΌ έρεύνη τοιούτων ζητη

μάτων. ~Εκ τfjς παρελεύσεως τοίi χρόνου δΕν έπείσ{}ην περl rοϋ Εσφαλμένου 

τfiς γνώμης μου, dντελ1lψ8ην δμωςj δτι αϋτη δΕν ήτο &ρκούντως διεξοδικώς 

εκτε-θ-ειμένη καl Επακριβώς καitωρισμένη, δι' δ καl έξετ"ί-θετο εί,ς ποικίλας 

παρανοήσεις. 

Βεβαίως εν τfι μνη μονευ-θείσυ διατριβΏ δΕν επρόκειτο περί των σχέσεων 

τfίς παπικfις εξουσίας καl τών οικουμενικών συνόδων, λαμβανομένων τών 

σχέσεων τούτων κα{t ~ έαυτάςj αν δηλ. ό πάπας εlναι ανώτερος niς οl:κου με

νικfjς συνόδου η τ&νάπαλιν. Περl τοίi ζητήματος τούτου οί δρ{Μδοξοι καl οί 

κα&ολικοl εχουσιν Ίiδη διαμεμορφωμένας πλήρεις καl τελείας &ντιλΊlψειςj δεν 

είναι δΕ δυνατΟν o'L μΕν ·να μεταβάλωσι τδ. φρον1lματα τών CJ.λλων. Έγι:D 

παρουσιάζω δύο πάπας παρεκβαίνοντας τfjς αϋστηρdς κα-θολικης -θ-εωρίας καl 

άποδεχομένους τας οlκουμενικιΙς σU'1.:όδους Wς Εξουσί.αν παράλληλον J!ρΟς την 

ίδικήν των, εlχον &ρα δίκαιον να έξεγερ{}ώσι δύο κα{}ολικοl \}εολόγοι κατα 

της γν(όμης ταύτης. Έπι-3-υμώ Ομως Εκ τών προτέρων νd. ύπεν{}υμίσω αύτοίς, 

Οτι il καitολικij fJεολοyία εν γένει δΕν &ποδέχεται μΕν βα-θ,μιαίαν διαμόρ

φωσιν τοίi παπικοί) πρωτείου, αναγκάζεται δμως τουλάχιστον ν' &ποδεχ-8-lϊ 

βα{}μιαίαν εφαρμογ?jν αύτοU, κα-θιστώ δ~ αlΙtΟ'l'ς προσεκτικοiJς έπl τοίi σημείου 
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τούτου, Οτι, ώς {}έrω τ:Ο ζ1lτημα, 1i ύπΟ τών δύο μνημονευΟ·έντων παπι"Ον 
άναγ~ώρισις τών οίκουμενικών συνόδων &ς έξουσίας παραλλήλου πρΟς nlν 
έαυrων &νάγεται &κριβώς εLς ηΊν βαθ-μιαίαν ταύτην ~φαρμογην τοϋ παπικοϋ 
πρωτείου. "·Ώστε &πΟ δογματικής &.πόψεως οί κα-θ·ολικοi κριταi δΕν έκωλύοντο 
ποσώς ν~ &ποδεχitώσι τfιν γνώμην μου, εν τι περιπτώσει βεβαίως iΞ:πεί-&οντο 
περl τής δρ-θ·ότητ:ος αUτ:fic:. 

ΆπΟ ηlς dπόψεως λοιπΟν nlς βα{}μιαίας έφαρμογ1lς τοϋ παπικού πρω
τείου εΙ ναι δρ-Β·η 1l γνώμη, δτι- οί πάπαι Κελεστίνος δ Α 1 καl Λέων δ Α' 
&νεγνώριζον τ:Υιν iΞ:ξουσία·ν τών οίκουμενικών συνόδων παράλληλον πρΟς την 
έαυτών Εξουσίαν; Βεβαίως οί πάπαι οiiτοι καl Εν τψ σημείφ τ:ούτφ ένεφο
ροϋντο ύπΟ τών παπικών Lδεω~, είχον δηλ. την ϊδέαν, δτι f:κειντο ύπεράνω 
τών οLκοιψενικών συνόδων, dλλd πρΟς η)ν ϊδέαν ταύτην 1iρμοζε μόνον η 
&ντ:ί~ηψις, δτι αί οίκουμενικαl σύνοδοι είναι &πλd συμβουλευτικΟ: σωματεία, 
αί δ &ποφάσεις αUτών f:πρεπε νd έκδίδωνται ώς άποφάσεις τών παπών. 
Τούτο έγένετο κατd τΟν μεσαίωνα άπΩ τοϋ δωδεκάτου αϊώνος, Οτε 1i ~Ανα
τολικΊΊ κ.αl 1i Δυτικ1Ί ~Εκκλησία εlχον πλέον &πΟ πολλοϋ χωρισ{}fj, Εν τϊj άρχαί~ 
δμως έκκλησίg 11 ftέσις τών πραγμάτων δΕν &νταπεκρίνετο πρΟς ηΊν άντί
ληψιν ταύτην, διότι 11 οlκουμενικη σύνοδος συνήρχετσ βεβαίως όμοiί μετΟ: 
τού πάπα, άλλ~ όλόκληρος έftεωρείτο μία καl ένιαία &ρχή, 11 &.vωτάrη έκκλη
σιαστικΊ) εξουσία. ~Η σχέσις τής παπικής Εξουσίας και niς εξουσίας τών 
συνόδων δΕν εlχεν &κόμη Qυ-3-μισ{}η συμφώνως πρΟς η)ν παπικ1Ίν ι9εωρίαν. 
Ή d.νωτέρα έξουσία τοϋ πάπα καl τΟ ύποτελΕς τών οϊκουμενικών συνόδωγ 
δεν llτo κα-3-ιερωμένον καi αϋτονόητον και'1εστώς. Αϊ άποφάσεις εξεδίδοντο 
ώς &ποφάσεις τfjς συνόδου, 11 δΕ -θ-έσις τοϋ πάπα έν τΏ συνόδq\ Οσονδήποτε 
καl rlν ήτο ύπέροχος, καl 11 γνώμη αUτοϊί, όσηνδ1lποτε καl Ciν εlχε σημασίαν, 
έχάνετο έν τ:Ίϊ όλότητι, έν τα"ίς άποφάσεσι τfjς μιciς καΙ. &διαιρέτου ανωτάτης 
έ~κλησιαστικής έκουσίας. ~Αλλ&. τοϋτο δΕν &πεδάρρυνε τοiJς πάπας. ~Αφοϋ 
τα πράγματα δΕν d.νταπεκρίνοντο εlς τijν παπικi1ν ftεωρίαν, έζήτουν ο{;τοι νCι 
τροποποι1lσωσιν αUτΟ: συμφώνως πρΟς την Ί3-εωρίαν ταύτην. ΠρΟς πραγματο
.ποίησιν τούτου άπητε"ίτο άγι:Ον καl πάλη, Εν δΕ τϊj έκκλησιαστικϊj ίστορί~ 
ε"ίναι καrαφαηΊ dμφότερα, δεικνύοντα η)ν dλήftειαν τοϋ ανωτέρου ισχυρισμού, 
δτι τd πράγματα δΕν συνεφώνουν πρΟς ηΊν παπικην -&εωρίαν. "Αν έκείνα 
συνεφ~νουν πρΟς ταύτην, πρΟς τί ό &γΟΟν ούτος; Θα ήτο βεβαίως πάντη 
περιττος. Οϋτω κατd τΟν Ε' αϊώνα δ πάπας Κελεστίνος ό Α I άπέναντι της 
Γ', Οϊ~ουμενικflς συνόδου κι;ιl πάπας Λέων ό Α' άπέναντι της Ληστρικfίς 
και Δ Οϊκουμενικijς συνόδου έτόνιζον τ1)ν έαυτών αύ-&εντίαν, έδικαιολόγουν 
αύτην καl έζήτουν νd ηΊν έπιβάλωσιν Επl τών μνημονευftεισών συνόδων. 
Ί;ανd σχετικα χωρία παρατί-Οενται έν τΏ περl fjς ό λόγος διατριβϊj fιμών. 
Αι χαρακτηριστικαL όδηγίαι, δ.ς οί πάπαι ούτοι εϊς τοιJς έαυτών &πεσταλμένους 
f:διδον, δπως μ1Ί παρασυρ{}ώσιν UπΟ τcΟν μελών τών συνόδων τούτων άλλ' έπι-

' . 
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βάλω(η rO κύρος καl τijv αύ&·εντίαν τοϋ πάπα, δεικνύουσιν, δτι συνησ-3άνοντο, 
δτι άπέναντι αύτών δΕν Εχουσιν ύποτελή -8-εσμόν, η τούλάχιστον, δτ~ τΟ ύποτελΕς 

αύτοϋ δΕν ήτο κα-3-ιερωμένον καi. αϋrονόητον κα&εστώς, διότι (iλλαις \Jd iiσαν 
περιτταl δλαι αiϊται αί όδηγίαι καl αί προφυλάξεις. 'Όχι μόνον αί συνοδικαl 

άποφάσεις δΕν έξεδίδοντο ώς άποφάσεις τών παπ(iη•, άλλα καl οί πάπαι Εφο

βοϋντο πολλάκις άποφάσεις τών συνόδων άντικειμένας εlς τό.ς παπικας Επι

{hιμίας, Οχι δ~ άπαξ οίκουμενικαl σύνοδοι έξέδωκαν τοιαύτας άποφάσεις. 

Οδτως, ϊνα παραλείψω μεν &λλα παραδείγματα, η Δ' καl '~i Η I (κατd ται'ις 

καftολικοιJς) οίκουμενικη σύνοδος, αϊτινες έκ πρώτης 5ψεως πασών τών αλλων 

φαίνονται άνταποκρι{}εϊσαι είς παπικΟ:ς άξιώσεις καl &ν προήδρευσαν οί 

παπικοl άντιπρόσωποι, προσέκρουσαν είς τdς -θ·ελ1lσεις καΙ. άξιώσεις τών 

παπών, τfjς μSν πρώτης λαβούσης άποφάσεις παρd την \Jέλησιν τοϋ πάπα, 

τής δΕ δευτέρας παραμερισάσης παπικό.ς &ξιώσεις. Οϋτω τΟ συνοδικΟν σύστημα, 

οϊον εν τί] άρχαί~ έκκλησί~ πράγματι ύπfίρχε, δείκνυται στοιχείον ξένον εν 

τφ παπικψ συστήματι καl άνοικονόμητον. ΠρΟς τΟ παπικΟν σύστημα προσήρ

μοζεν Ciριστα ή σύγκλησις έν Ρώμη συνόδου ώς συμβουλευτικοϋ σωματείου 

τής παπικής έξουσίας. Μετ&. τοιαύτης συνόδου δ Κελεστίνος είχε καταδικάσει 

τΟν Νεστόριο·ν καl έftεώρει άρχικώς την UπΜtεσιν λήξασαν. ~Εκ τοιούτων 

συνόδων, ώς γνωστόν, προέκυψαν αί κατd τΟν μεσαίωνα καi το-ι'ις νεωτέρους 

χρόνους παπικαl. οίκουμενικαl σύνοδοι, αϊτινες ftεωροϋνται cbς άπλα συμβου

λευτικα σωματεία τfίς παπικfjς Εξουσίας καl ι1ν αί &ποφάσεις έδημοσιεύοντο 

ίΟς &ποφάσεις τών οLκείων παπών. 

Πρlν δμως έπέλ{}η τΟ άποτέλεσμα τοϋτο, δτε άκόμη 1i ~Ανατολικη καl 
η Δυτικη "Εκκλησία Υισαν ηνωμέναι καl αί σύνοδοι διετή ρουν την αUτοτέλειαν 

αUτών, συγκαλούμεναι ύπό τών βυζαντινών αϋτοκρατόρων, οί πάπαι προσ

επάftουν μεν ν&. έπιβάλωσιν αUταίς τό.ς άξιώσεις αύτ&ν, άλλ' Εφόσον δΕν 

κατώρftουν τούτο, 1~ιναγκάζοντο έν δυσκόλοις περιστάσεσι να συμβιβασftώσι 

καl συμμορφω&ώσι πρΟς και.ρΟν πρΟς την &λλοίαν -θ-έσιν τών πραγμάτων καl 

να κάμωσι συγχρόνως λόγον περl της συνόδου ώς περl άλλης αύtοτελοϋς 

άρχης. eo κ. V. Grun1el Ομολογεί, Οτι οί πάπαι &νεγνώριζον είς τιiς οϊκου

μενικιΧς συνόδους σημασίαν, ιiλλ' ~ποδεεστέραν. Ή aντίληψις αϋτη ζητεϊ 

ν' Ciρτι την άντίφασιν, ήτις έξ &νάγκης ένυπfjρχεν έν αύτϊj τ"Ο διαγωγϊj τών 

παπών, οίτινες &.φ~ ένΟς έζ1lτουν νιi έφαρμόσωσι τdς παπικdς -θεωρίας, νd 

ύποτάξωσι τdς συνόδους καl καταστήσωσιν αUτό.ς &πλά συμβουλευτικd σωμα

τεία, καl &φ' Ετέρου, έν δυσκόλοις περιστάσεσι ϊ1ναγκάζοντο νΟ: συμμορφω

-&ώσι πρΟς την πραγματικότητα καl νΟ: δεχ-3-ώσι την αύτοτέλειαν τών συνόδων. 

eH μνημονευftείσα &ντίληψις δμως δχι μόνον δ8ν α'ίρει την άντίφασιν 

ταύτην, άλλΟ: γεννf!: καl έτέραν, διότι προκειμένου περl τής μιάς καi μόνης 

άνωτάτης Εκκλ. έξουσίας, τίνα Εννοιαν δύναται να Εχυ η έν α-Uτϊj έπιπροσ-θέ

τως γινομένη άναγνώρισις καl Ciλλης Εξουσίας ύποδεεστέρας; Ταύτα καταφαί-
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νονται έκ τών έπομένων. Οί πάπαι προκειμένου καΙ. περt ζητημάτων γενικω

τέρας φύσεως άπέφάσιζον μόνοι καl έ-&εώρουν t1)ν &:πόφασιν αύτών ως η)ν 
άνωτάτην άπόφασιν τfjς έκκλησίας~ μη προσδεομένην τού κύρους Ciλλης &ρχfiς~ 

f!πειτα δμως, συγκαλουμένης οLκονμ. συνόδου έπl τού αUτού ζηηlματος, έδέ

χοντο τi]ν έκ νέου έξέτασιν αUτού καΙ. μετείχαν τfjς συνόδου. Τοϊiτο τί Ciλλο 

δεικνύει, εL μή, Οτι καίπερ -θεωροϊiντες έαυταUς ώς την άνωτάτην Εκκλ. α\J-8-εν

τίαν καl την ίJπό&εσιν τελεσιδίκως λυ-θείσαν, f1ναγκάζοντο να δεχ-&ώσι νέαν 

τής α\Jτfjς ύποι~έσεως Εξέτασιν \ιπ~ Ciλλης αϋτοτελούς Εξουσίας; Πώς δέ δύναται 

να συμβιβασ-θfj πρΟς ταύτα ή άντίληψις, Οτι o'L πάπαι έδέχοντο την σύνοδον 
ώς ίJποδεεστέραν άρχ1)ν καl τί fιδύνατο έν τοιαύτη περιπτώσει να προσ-θ·έσn 

αϋτη εLς tΊ~Jν άνωτάτην αύτών έξουσίαν; Οϋτως δ πάπας Κελεστίνος δ Α' 

εlχεν Ίlδη καταδικάσει τΟν Κωνjπόλεως Νεστόριον, έ-θ·εώρει τΎ1ν άπόφασιν 

αίJτοii τελεσίδικον καl έν τούτοις fιναγκάσθη ν&. δεχιq,fi, Οπως ούτος δικασ&fi 

έκ νέου UπΟ τfjς Γ' Οίκουμ. συνόδου (431). Είς τοιαύτας δυσκόλους περιστά
στάσεις, έν αίς ΚαtαφανΎjς 1lτο 1i άντίφασις -θεωρίας χα(, πράξεως, μία iJπε

λείπεtΟ διέξοδος, είς 1lν καl πράγματι κατέφευγον ο 'Ε πάπαι· άπιlτουν δηλονότι, 

δπως 11 σύΥοδος κατ' άνάγκην συμφωνήσ11 πρΟς τΎjν -5π~ α1Jτών πρότερον 

ληψ&είσαν άπόφασιν. Άλλο οί συγκαλοϋντες t1)ν σύνοδον fισαν βεβαίως Cfλλης 

ίδέας έφρόνουν, δτι αϋτη δΕν fιτο ί'ιπόχρεως να συμφων1lση πρΟς η)ν γνώμην 

τού πάπα~ dλλd καΙ. U.v δΕν έφρόνουν τοϋτο, πάντως τ1Ίν προτέραν μονομερή 
παπικηv άπόφασιν δΕν έ-&εώρουν άρκούσαν, &λλι:Χ προσδεομένην του κύρους 

Ciλλης εξουσίας. 'Άλλως 'l σύγκλησις τής συνόδου Μ i\το βεβαίως περιττή. 

01 πάπαι μετd την ίδικήν των άπόφασιν dνεχόμενοι την συνοδικην άπόφα
σιν f1ναγκάζοντο βεβαίως να προσαρμοσδώσι πρΟς την άvτίληψιν ταύτην. co 
κ. ν. Gl"UΠlel μΕ βοη-θ-εί, δπως έκφράσω σαφέστερον τΟ νόημά μου. CΩς Εν 

τψ ζητήματι τfjς ύπΟ τού βυζαντινού αύτοκράτορος συγκλ1lσεως τών οίκουμ· 

συνόδων καl tΊiς ύπ~ αύτών διευ-θύνσεως τών Εξωτερικών Uπο-&έσεων αl!τών 

άποδέχεται, δτι οί πάπαι, καίπερ φρονοϋντες, δτι ταϋτα &.νfjκον εLς αUτούς, 

έv τούτοις ((i1s reconnaissaient le fait>) 1 οϋτω δύναταί τις να ε'ίπη τΟ α1'Jt0 

καl περ\. τοϋ ζηt1lματοc: τών σχέσεων τfjς παπικfjς Εξουσίας κα'ι τflς Εξουσίας 

τών συνόδων. Οί πάπαι χωρlς να έγκαταλείψωσι τΊlν ίδέαν, Οτι α1Ίτοl είναι 

ή άνωτάτη έκκλησιαστικ1) Εξουσία, 1Ίναγκάζοντο ν' άναγνωρίσωσι πρΟς τΟ 

παρΟν καΙ. Εν Cί.λλο γεγονΟς (fait), την αUτοτέλειαν μιάς Clλλης άνωτάτης 

Εκκλ. &ρχfϊς, τών οίκουμ. συνόδων~ φέροντες οϋτως &κουσίως βεβαίως &μφο

τέρας τι:Χς έξουσίας ταύτας είς παράλληλον -&έσ1ν. 'Ή άναγνώρισις αϋτη, Οσον 

ακουσία καl σιωπηλΊ) καl αν έγίνετο, αντικατοπτρίζεται εν τισιν Εκφράσεσι 

τών παπών. Τdς φράσεις ταύτας παρέ-&εσα κα'ι έσχολίασα Εν τfι περl ής ό 

λόγος διω:ριβfι μου, κρίνω δε περιττΟν νι:Χ Επαναλάβω αUτδ.ς έvταύ11α. Οί 

κριταi άποφαίνονται., Οτι έξ αUτών δΕν έξάγεται, Ο,τι Εγω νομίζω, &.λλ ~, OOc: 
&νωτέρω εδειξα, 11 αναγνώρισις έγίνετο κυρίως δια τώv πράξεων τών παπών, 
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έν δf ταίς μνημονευ&είσιν έκφράσεσιν ύπάρχουσι πλάγιαι καΙ. άκούσιοι Εκδη

λώσεις τών πράξεων τούτων. Είς την τοιαύτην άντίληψιν ένΟς" τών χωρίων 

τούτων, Οπερ Ομιλεί περl τfις καταδίκης τού ~Αλεξανδρείας Διοσκόρου ύπΟ 

τfjς Δ' οlκουμενικfjς συνόδου (σελ. 83), fχω συνηγοροUντα τΟν \Λ/. Kissling, 
γράψαντα· (<der Papst Koordinieι-t sich also nicJ1t ιηit den ίibrigen, 
sondeι-n stellt sicl1 sel1Jst3.ndig η e b e η die ganze S)'node »- (Das 
Vcrlιaltnis Z\V. Sac. η. Imp. 1921, σελ. 66), !]τοι «ό πάπας (Λέων ό Α') 

αρα δΕν τάσσει έαυτΟν έν "ίση μοίρq. πρΟς τσUς Ciλλους, άλλα {}έτει έαυτΟν 
αυτοτελώς πλησίον τfjς δλης συνόδου». το περl ού ό λόγος χωρίον εlναι 

άκριβώς Εκείνο, Οπερ δλιγ<6τερον τών &λλων άνταποκρίνεται εLς η)ν γνώμην 

ήμών, τα Ciλλα κάλλιον προσαρμόζονται πρΟς αUηlν, πάντοτε δμως λαμβανο

μένου Uπ" Οψιν 1 δτι δfν πρόκειται περl σαφών καl άναντιρρήτων χωρίων, 

άλλι:Χ περl πλαγίων καl άκουσίων Εκφράσεων. Όφείλω να προσ-&έσω, δτι 
εlναι τοιαϋτα τα χωρία, clτινα έγι1 1Ίδυνή-&ην ν" άνεύρω, δΕν αποκλείεται δΕ 

νd ι'Jπάρχωσιν rί.λλα άμεσώτερα καi σαφέστερα. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ 



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΟΥΖΑΚΗ 

Είνε γνωστη Εκ τfίς Lστορίας fι δράσις τών γενναίων Εκείνων μαχητών, 

oL Οποίοι 1e1πΟ τΟ Ονομα Στρα~ιώται η Στρατιώται συμμετείχον, κατ& τους 

μέσους καl νεωτέρους αίώνας, τών γενομένων κατα την ΕVρώπην πολέμων 

καl τυχοδιωκτικών Επιδρομών. τα όνόμαια τών Μπλέση, Μπούα, Στήνη, 

Βαρβάτη καl τόσων Cl.λλων, τών όποίων εUφημον μνείαν ποιείται ή 'ιστορία, 

παρέμειναν, 00ς έπl τΟ πολύ, 00ς Ονόματα χωρίων καl τοπο-&εσιών, τΟ:ς Οποίας 

οί κυρίαρχοι παρεχώρουν εϊς αύτούς, ώς τιμάρια ,δια τΟ.ς παρασχεfJείσας πολυ

τίμου; υπηρεσίας των. 

Μεταξυ τών μαχητών τούτων καταλέγονται καl οί έξ Επισήμων Άλβα

νών Ελκοντες τfιν καταγωγfιν Μουζάκαι, περl τών όποίων δλίγα, δυστυχώς, 

δια την ελλειψιν βοη{fημάτων, μοl είνε γνωστά. 

Κα\ πρrΩtον 'l λέξις Μουζάκη παράγεται έκ τfjς &λβανικfjς Μ ο υ ζ ι κά, 

σημαινούσης καλύβια 1 'Υπάρχει έv Άλβανί~ μέρος τι καλούμενον Μου

ζάκη, έv Τριφυλίq. Μουζιάκι, έν ~Ηλείq. Μουζέ'ίκα και Μουζάκη καΙ. έν Ζα

κύν{}·φ τΟ χωρίον Μουζάκη &πέχον τfjς πόλεως περl τα 9 χιλμ. καΙ. &ρι-&μοϋν 

περ\ τους 1000 κατοίκους. 
Ό οίκος Μουζάκη, γράφει ό 'Αμασείας 'Άν{}ιμος Άλεξούδης, 2 φαίνεται 

να 1Ίγεμόνευεν έν Βελιγράδοις &.πΩ τοϋ ΙΔ' μέχρι τοϋ ΙΕ' αϊώνος λ1lγοντος 
καl τα μέλη αϋτοϋ συνηγωνίσtJησαν μέτιΧ τοϋ Γεωργίου Καστριώτοu fι Σκεν

δέρμπεη. Της οϊκογενείας ταύτης Εσχατος &.πόγονος μνημονεύεται δ Ίωάννης 

Μουζάκης καl ό υίΟς αύτοϋ Κωνσταντίνος, περl ών ύπομν1lματά τινα εύρWν 

ό Χοπφ έν lδιωτικi] τινι βιβλιο{}ήκη τfjς Νεαπόλεως, έδημοσίευσεν έν τοLς: 

Chroniqιιes Greco- ro111ains. (Berlin. 1873 σ. 270 κα\ 301). Περl τού αi'Jτou 
'Ιωάννου Μουζάκη 'Αλβανού γράφει καl ό Κατραμfjς, 3 δτι μεταβιΧς εlς Ν εάπολιν 

τfjς Ίταλίας Οπου και &πέ&ανεν, Εξέδωκεν ϊταλιστι «Χρ-ονικΟν τών ~Αλβανικών 

φυλών", σφζόμενον εν χειρογράφφ Ιν τii έ{}νικi] της Νεαπόλεως βιβλιο{}ήκη. 

Κα\ ό Σπ. Λάμπρος &vαφέρει, 4 οτι Μουζάκη κόμησσα, χήρα τού Άλβα

νου δεσπότου Μπάλσα Β'. είχε κτ>]σεις εν Άλβανί~ άπο τού 1385- 1396. 
Αϋτη μετ&. τi)v &ναγνώρισιν τfjς Επι τfj; Σάσωνος βενετικfjς Επικυριαρχίας, 

1 Λ. Ζώη, Λεξικόν Ζακόνftου Τόμ. Β'. σ. 643 έν λέξει Μουζάκη. 
2 Δελτίον Ίστ. καl Έ&νολ. 'Εταιρείας. Τόμ. Δ'. σ. 280. 
s Ν. Κατραμij, Ή έν Νεαπόλει <Ελλην. 'Εκκλησία σ. ·7 καi 26. 00 Κ. άναφέρει 

μόνον, δτι ό Μ. έγραψεν ίστορικΟν χειρόγραφον. 

.ι. Νέος Έλλη\•ομνήμων Τόμ. IA'. σ. 63. 
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μεrα τών τριών αύτijς &δελφών Εκ τοϋ ο'ίκου Μουζάκη καΙ: τfjς -3υγατρ0ς 

Ρεγγίνης ετέδη ύπΟ nlν προστασίαν τfjς Βενετίας. 
eo δΕ ~Ηλίας ΔασσάρηtΌς Εν σημειώσει μελέτης του 1 περl τοϋ ο~ίκου 

τών Μουζάκη γράφει τα έξfjς: «Μουζάκης- μέγας Ί'lΥεμονεύων &λβανικΟς 

οίκος τών Μουζακαίων, τών καταγομένων Εκ τοϋ Ίωάννου Μου σακί ου, δστις 

τώ 1274 μετέβη ε[ς Ίταλίαν &ς άπεσταλμένος τών 'Αλβανών, &λλι\ φυλακι

σ~εις δια τijν τών δικαίων ύπεράσπισιν, &πελύ{Jη τψ 1280. 'Εκ τοϋ Ίωάννου 
εγεννΊj{}η ό 'Ανδρέας Μουσακfjς (12RO -1318) καl έκ τούτου ό 'Ανδρέας Μου
σάτιος ό Α'. ό καl Σεβαστοκρciτωρ κλψ1εlς (1318- 1337). Έκ τού τελευταίου 
τούτου πάλιν γεννώνται Θεόδωρος ό Γi<ερσσετίσης (καρηκομόων) κal ό 

Ίωciννης καl έκ τού Θεοδώρου 'Ανδρέας ό Β'. (1337 -1378), Εκ τών υ\ών 

τού όποίου ό Γκίνος κατέλαβε τα πλησίον τού "Ιλλυρικού Τομάρο~ μέρη, 

Οτ' έκτίσίtη ύπ' αUτοU τΟ Γκινομάδιον (ΓκιωνομUι<t =μέγας Γκίνος), ό δΕ 

Πέτρος εκτισε την Μοσχόπολιν, τψ 1388, καl ό Θεόδωρος κατέλαβε τΟ Βερά
τιον καl τfιν Μουζακίαν, την κληι1είσαν ο11τω Εξ αlιτοϋ τού ο'ίκου ηΟν Μου

ζακαίων· δ ΠαUλος Θώπιας, ό Σεβαστοκράτωρ, κατέλαβε την Γκόραv, ό 

Στό'ίας t1lν Καστορίαν, ό Βά.λσας Κομίτας nlν Σκόδραν, ό Κυράvνας Γρό
πας η\ν ~Αχρίδα. ~Εκ τού Γκίνου του Α' πάλιν γεννώνται ό Άνδρέας Γ' 

Ματαράγκας (εξ ού Γκ1νος τfjς Γκόρας) ό Βλάσιος Βόγδανος (Γκ1νος τfjς 

Τομαρίτσας) καl εκ τούτου Σινάνμπεης συζευι:{tεις τi}ν "Υέλλαν, ι~υγατέρα 

τοϋ Μωϋσέως Διβράνου καl "Ελένη, ητις μετ&. τού ~Αρδίνου Κλόππες, κυρίου 

τfjς Βρέστας, Εγέννησε τΟν Χατζ1lμπεην καΙ. τΊlν Δέσποιναν συζευχ&είσαν τΟν 

'Αλήμπεην, έξ ού έγέννησε τΟν Σαντζάκμπεην τfjς Κόρτσας. Έκ δε του 

'Ανδρέου Γ' τοv κατέχοντος η]ν δεξιaν οχΗην τού Δεβόλεως περl n]v περι
φέρειαν τfjς Όπάρσεως καl Εκ τfjς Κυράννας -θυγατρΟς του 'Ιωάννου Ζενε

βίση Άργυροκάστρου εγεννή{}ησαν ο\ Γκ1νος Β' ό Θεόδωρος τού Κοσσόβου, 

δστις &πωανεν aτεκνος ( + 1389) η Μαρία συζευχΗετσα Άριανίτην Θrhπιαν 
ΚομνηνΟν τΟν μέγα\' καl ή ~Ελένη συζευχ-3είσα τΟν Φίλιππον δεσπότην τfjς 

'Ιλλυρικής Ραγούζης. 

Έκ δΕ τοϋ Γκίνου τοϋ Β' καl τfjς Κυράννας τής Γκόρας, έγγόνου του 

Σεβαστοκράτορος Παύλου τfjς Γκόρας, γεννώνται ό Ίωάννης, ό Άνδρέας, 

δστις μετα τfjς cΥέλλας &νεψι&:ς: τσϋ Σκεντέρμπεη έγέννησε τΟν Γκίνον,. 1"1 
Σοφία Σανφίνα συζευχ&είσα τΟν Μωϋσfjν Θώπιαν, η Μαρία συζευχfJείσα 

τΟν Μουσακην Κομνηνόv, 1l Έλένη συζευχ&είσα τΟν Γεώργιον Βλαντίσην 

τfjς Κάτω Δίβρας, ή Κομίτα συζευχ&είσα τΟν Άριανίτην υίΟν τοϋ ~Αριανίτου 

Μουσακfj (πεν{}εροίi τού Σκεντέρμπεη), η Κοντέσσα δούκισσα τfjς Neppe ίη 
Sparina και ή Θεοδώρα συζευχ&είσα τΟν Λέκκαν Δουκαγγίνην, Ίϊτις &πέ{}α

νεν Uτεκνος. 'Έτι &.ναφέρεται ό δεσπότης Ά νδρέας, ό τυφλΟς Επικαλούμενος, 

1 Δελτίον, 'Ένfl' ci.νωτ:έρω Τόμ. Ε'. σ. 153 · 104 . 
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Οστις μετΟ: τής Κομίτας τfις Γκόρας Εγέννησε η)ν Μιγγιρίαν, τΟν Παϋλον 

καl τΟν Βλάσιον συζευχ-θέντα τi:jν Kυρrivvαv καl γενν1Ίσαντα τΟν Χα'ίδάρβεην 

τfις Σβιρίνας. ι "Ότι δf. σί Μσυζακαίοι κέντρον τi"jς κυριαρχικfjς αϋτών περι~ 

φερείας είχσν τΟν Δέβολιν πσταμΟν καl &πασαν τ1~1ν περl αUτΟν Νέαν 'Ήπει
ρον &πΟ ΓενοιJσου μέχρι AlJoυ ΓΑψου) ποταμού, μαρτυρεϊται ύπΟ του ~Ανίου. 2 

<Όσον &φορQ εlς η)ν Εν Ζακύν-θφ οίκογένειαν 1\-'Ιουζάκη ό μΕν χρονο

γράφος Βαρβιάνης :Ι μνημονεύει~ δτι αUrη ήλ3εν Εκ Τριπολιτσάς~ Εν συμβο

λαίφ δε roϊi 1583 &παντQ Εν Ζακύνftφ Στάμος Μουζάκης &πΟ τΟ Άνατολικό. 4 

Έν τσύrοις διJο Μουζάκαι., οί Γεώργιος κal υίός του Δη~ηlιριος~ &παν

τώσιν Εν Ζuκύν-θφ~ ώς σrραι9·ιώται~ ύπΟ η)ν Θεόδωρον Παλαιολόγον~ άπο

σταλέντα~ κατΟ: ~Ιανουάριον τοϋ 1487, ύπΟ τΤις Βενετικfις Συγκλ1Ίτου Εκ Ναυ
πάκτοιJ ε\.ς Ζάκυνι9"Ον μετΟ: λόχου στρα&ιωτών. 5 ΕΙ.ς τΟν Γεώργιον καl 

Δημήτρ~ον διΟ: τδ.ς παρασχε-θείσας εlς την Βεvεrίαν ύπηρεσίας Εδόftησαν είς 
&μοιβην γαίαι, αί όποίαι συνοικισ&είσαι &πετέλεσαν τΟ καl νυν χωρίον τfίς 

Ζακύνft·ου Μουζάκη~ ι; τΟ Οποίον 1i αίκογένεια ύπΟ τσUς dρχηγΟ'Uς αιJτfjς 

Ν ικόλαον καl Κόvrον κατέλιπε βραδύτερον δι&. να Εγκαταστα&fι εlς ετερον 

χωρίον, τΟ Γερακαρίον. 7 

Διεξαγομένου τq) 1717 πολέμου μεταξU Βενετών καl Τούρκων~ ό πλοί

αρχος Νικόλαος Ι\1ουζάκης Εκ τού αϋτου ο'ίκου Επιδυμών νΟ: Εκπλεύση, 00ς 

καl πολλοl Cί.λλοι Ζακύν8ιοι~ Εναντίον τών Τούρκων~ ν Ο: πάη του κούρσσυ, 
κατέστησεν έπίτροπόν του~ τlJ 6 "Ιουνίου 1717~ τΟν δjρα Ν. Χιόνην. 8 

Έκ της οlκογενείας τών Μουζάκη Εν Ζακύν{}φ διεκρί{}-ησαν πολλοί, ώς 

συμβολαιογράφοι καl ίερείς~ είς δε ώς ταγματάρχης του οίκονομικοU κλάδου. 9 

Έπlσης διακρ[νονται δ νομομαiJΎjς δρ. Παναγιώτης Α. Μουζάκης, δ ίατρο

χειροίiργος Νικόλαος Τζ. Μουζάκης χρηματ[σας κατa διαφόρους περιόδους 

βουλευτi}ς Ζακύν{)ου, δ ίατρος Τζαννέτος Μουζάκης, δ συμβολαιογράφος 
Ζαφ. Μουζάκης καl Εκ τών νεωτέρων ό δικηγόρος καl &ρτία; μορφώσεως 

~Αντώνιος Π. Μουζάκης~ είσηγητης παρΟ: τψ cy πουργείφ τών Οίκονομικών, 
περi ών iJa διαλάβω έν ~λλη εΊ!καιρί<;<. 

ΛΕΩΝ. Χ. ΖΩΗΣ 

ι G. Η ahn, Reise durch die Gebiete des Drin und \:Varιlar σ. 247. 

2 'Όρα G. Η a h η , "Eνtt' ci:νωτέρω. 
3 Β α ρ β ι ά ν η, ΧρονικΟν έν τcί;ι Άρχειοφυλακείφ Ζακύνftου σ. 21. 
4 Συμβ0λαιογράφος Α. Μαρτινέγκος σ. 68 (αύτόο&ι). 
ο κ. Σ ά -&α, I\Tonumenta ... Tom. Ι καl V. Συμβολαιογράφος Ζακύνθου Δ. Φ ρ α γ~ 

κόπουλος σ. 39, καl Λ. Ζώη, (<'Ελληνικός λόχος έν Ζακύν-&φ κατό. τοiις χρόνους 

τijς δουλείας»· έν περιοδ. ~ΈλληνισμΟς» ετος ΙΔ' τεϋχ. 161. 2. 
6 Σ/γράφος Ν. Δ όριζα ς σ. 357, τcί;ι 1511. 
1 Σ/γράφος Θ. Αυλωνίτη ς σ. 219, τcί;ι 1522. 
8 Σ/γράφος Θ. Ζωναράς σ, 28. 
9 Λ. Ζ ώ η~ Λε'ξικΟν Ζακύν{Ιου. Τόμ. Β' σ. 643. 

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ, ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΙΓΙΛΛΙΑ 

ΕΞ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΚατΟ: rΟν χρόνον τfjς Uπηρεσίας μου Εν τψ Πρωτοδικείφ Ευρυτανίας 

Εν Ετει 1909~ Εσχον τl1ν εl!καιρίαν να &ντιγράψω τUς κατωτέρω Επιγραφάς 

έν-&υμήσεις καl σιyίλλια. Ταύτας είχαν Εκτοτε &ποστείλει τfι διευfJ·ύνσει 

τfjς «Βuζαvτίδος>, i!ν/Jα (τόμ. Β' σελ. 271) καi dνηγγέλ/Jη 1] δημοσ(ευσις 

αUτων έν τψ έπομένφ τόμφ, fiτις δμως δΕν Εγένετο ενεκα της διακοπfις 

τfίς Εκδόσεως τοίi περιοδικού τούτου. Νυν δημοσιεύω αϋτι1ς ένταUftα ώς ύλι

κΟν χφlσιμον 'ίσως τοίς ε\.δικώς περl τα τοιαύτα &σχολουμένοις. Έδ.ν τυχΟν 

έν τψ μεταξυ Εδημοσιεύ{}ησάν τινες α\Jτών {,π~ Ciλλου &λλαχοϋ, δΕν 1ΊδυνΊlftην 

να εξακριβώσω. 

Ι 

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΚΑΙ ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ 

Α' 

Καρπενήσιον. 

1. Έπl μικράς τετραγώνου λιftίνης πλακΟς έντετειχισμένης ύπΕρ την 

{Jύραν τοϋ ναοϋ τfjς άγίας Τριάδος 1 ύπάρχει ή έξης Επιγραφ1) άναyλύφοις 

κεφαλα[οις γράμμασι γεγραμμένη ('ίδε πανομοιότυπον αΊ!τfjς εν tψ π(νακι): 

<~ Θεαρχικfί Τριάδι 1]ς θρόνος πολος 

κύ.11 γfj γαόν τέτευχε πιστώ11 1] πολις 
πiiς πιστΟς εlς Ον εlσιW11 πολiρ δέει ' 

τΟ ΠJ'είιμα άστράφθη τρισlν 1}λίοις 

τijς τρισσοφαοVς και μιfiς θεαρχίας>>. 

2. ~Επl &.ντιμηνσίου Εν τψ αύτψ ναiρ Εν δυσl στίχοις καl κεφαλαίοις ., 
γράμμασι γέγραπtαι 1J έξfjς EVtUΠOς ΕΠιγραφ1j: 

((Θvσιασπjρι(ο1ι) θείον κ(α/) ίερΟν του έπιτελείσθαι δι' α1JτοV άγίαν θείαν 

'iερουργίαν άγιασθΕν ύπΟ τijς θείας χάρι(τος) το·V π 

αναγίου κ(αΊ) ζωαρχικοϋ πν(εύματο)ς καθιερωθf:ν παρd τoii μακαριωτύ.

του Π(ατ)ριάρχου Ά,,τιοχεί(ας) κ(υρίο)υ Σιλ6έστοu. Απριλl.ίφ Α ΨΜΗ». 

I ·ο ναΟς ούτος {lγέρ{}η ύπΟ Εύγενίου του Αίτωλου, ως λεπtομερώς ίστορεϊται έν 

τψ βίφ αUτου τψ γραφέντι ύπΟ του μα{}ητοϋ του 'Αναστασίου τοϋ Γορδίου (πρβ. 

..Νέον Έλλη,•ομν{Ιμονα», τόμ. Δ' σελ. 56, 59). 

17 
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3. ~Επl έτέρου &ντιμηνσίbυ: 

ιι Καθιερώθη παρd τοϊί ταπεινοϋ Ιlfητροπολίτου 

πρώην Βάρνης ~Ιωσfιφ έJι έτει ,αωξ' ~Απρι).ίου 

κγ ~zνδικτιώνος γ' έν τφ τών J(αρεWν τοiί 

Κονακίφ τοϊί ΡωσικοV Κοι'J-'ο6ίου ιι· 

Β' 

Μονη Κουμασlων (διαλελυμένη εν τω~ τε'ως δ' Κ . ημφ αρπΕ\'ησίων). ι 

4. ~Επl τη-ς εν τω~ τε'μπ1 ω του- Ν - ~ ' - Γ . ι. αου εικονος της ενvήσε:ος τfjς Θεοτόκου 

Εχει σημειω{}ft 

"€ΤΗ ,ΖΡΟΑ,. [=1662/3]. 

, 5. 'Ό~ισιΊ-εν έτέρας εtκόνσς tfjς Θεοτόκου (βρεφοκρατούσης) έπl τοϋ α-Uτοϋ 
τε,μπ~ο~ φι:_ρετ~ι κεφαλαίοι; γράμμασι το έξijς σημείωμα ('ίδε πανομοι6τυπον 
αυτου εν τψ πινακι) : 

at Ιστοριθησαν τα δεσποτικα και ό παντοκράτωρ· 
δ_ια έξόδου τοϋ ευλ{α6ε}στάτου έν ίερεύσιν κ(υρίο)υ 

f . · · }κου ιερέας έκ κώμης Κορισχάτες 2 

1669,.. 

6. Έπl κανδη'λας -δπάρχει κεχαρ ' "δ ' ' αγμενη η ε η επιγραφ1) κεφαλ.: ('ίδε 

πανομοιόtυπον έν τφ πίνακι): 

"t Ιlανακενα Παλεονημφη 1794» 

7 · cΕκατέρω{}εν σταυρού άναγλύπτου ε'π'ι 1 • , π ~.ακος κειμενης ύπεράνω της 

{)ύρας τσϋ Ν αου ~χουσι χαραχ&ij τα έξijς: 

-Ω-

α HC ΛΙΡ 

[] [[, [~1711}. 

* 
_τα Επόμενα σημειώμctτd εtσι γεγραμμένα επι διαφόρων εκκλησιαστικών 

βιβλιων. 

~Επl τυπικού, Οπερ φέρει την έξfjς επιγραφήν: ι• ΤυπικΟν σUν Θ ε- CA ' 
Περ ' - ' δ , φ γιω. ~ ιεχον π~σαν τ~ν, ια~αξιν τfjς εκκλησιαστικfjς &κολου{)ίας τοϋ χρ6νο'υ 

ο .ου- Τυποδεν παρα Ιωαννου Πέτρφ τφ Πινέλλφ &ναλώμασι τοίς αύτοϋ· 

ι Ή Μ , " , ' , , , . ονη _αυτη προτερον ωνομάζετο «Καταφύpιο'V~, ό δΕ ναΟς αύtfjς τιμϋ.ται 
επ ονοματι του γενεσίοu τής Θεοτόκου. "Ιδε κατωτέρω &ρci} 8 

2 το · - , , · · "" • χωρι~ν τΧοuτο, εyγυς του Καρπενησίου κείμενον, παλαιότερον &νομάζετο καl 
(!,Ι.).οeιτες:ι. και " ρυσοκατες», 
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παριl δε Θεοφυλάκτου !ερομονάχου του Τζανφουρνάρου επιμελώς διορ{)ωΜν.
~Εν ταίς κλειναίς Βενετίαις.- "Ετι &πΟ τfiς εvσάρκου οίκονομίας τοϋ κϋ' ;;ρς 

-" -" 
ήμών ίu χυ. Q.χμγ'. 11 1 

8. 'Επ\ τοϋ πρώτου λευκου εξωφύλλου: 

«..,. το παρόν θείον και ίερόν βιβλί(ον)· τυπικδν καλουμεν
01

• 
τijς ύπεραγi(ας) δεσποίνης ήμών Θ(εοτ6)κοv και iiε< παρθε>' μ[αρiας τijς δ-] 
νομαζομένης, κατάφvγι(ο,), πλιαιο1• εν τη τοπο [της χώ-) 
ρας κορισχάδ(ες), και fι της βου!.ηθii άπ6ξενωσ(αι) a[v-] 
τij έκ την άγi(αν) μονην iαϋτ(ην} νd lχη την παναγi(αν} [έν] 
τij φρικτή ήμέρα τijς i!Jν βεβαιομεν01', άJΙταποδα)σεως 

εlς q,χπζ ,. 

9. 'Επ\ του δευτέρου λευκου εξωφύλλου έν τn α' σελίδι: 

"i· εlς ίι-χοθ >)!.θεν aσθένια μεγά!.η σφ6δρα τοϋ πν(ευματ}ικοϋ πα(τ)ρ(ο)ς 
πα(πα} κVρ ~Ιωακείμ,. 

10. Καl κάτωitι τούτων: 

'1 Είς ~χπζ 
t έγινε μέγας χιμδν σφόδρα ομος έγινε μεγας παγετός 
·' και χη'Ονη πολη ~που δεν το ένθημίfJ·ι τlς πόποτε απο 

τους παλλαιR' ς άνθρώπRς,. 

11. 'Επ\ του αvτου 'δευτέρου εξωφύλλου εν τn β' σελίδι : 
t "Ετος ΙΑ ΙΔ [~1714) άπριλι8 23 lριξε χιδνι πol.v κε lριξε vς το μω•α 

στίρι τέσερες lί.πιθαμΕς κε ϋς το ποταμι τρις κε το γρ?.iφομε δια t!νθίμισο• 
έτους 1814 άπριλι8 23 κε lίρχισε κε έριχνε άπο τaς είΚοσι 8ος 
τιν ύμέραν τR άγίR γεοργίου,. 

12. Κατωτέρω: 
"t εlς qχνα lκαμε ξέρα μεγά!.η η 8νηξη ο Μάρτηος και α[πριl.ιος ;] , 

13. 'Επl χε.ιροχράφου Λειτσυργικfjς καl επί τινος τών Εν τψ μέσφ φύλλων 
αvτijς γέγραπται 

8 1808 μαη -5 

"t ulδoV γράφομεν τd Ονόματα τΟν χριστιανόν· τdς παρι 
σιας1 Ομ8 και τdς προθέσεις· δια χηρδς εμΒ J(υρίλλΗ,1 • 

t'Επονται έν δυσl φύλλοις όνόμαtα ίερομονdχ~ν, 'ιερέων, μοναχών καl 
λαίκών &νδρι:Ον καl γυναικών. 

1 Πρβ. Ε. Legrand, Bib1iographie hellenique ou description raisonnee des 
ouYrages pubties par des Grecs aιι dix- septienιe siE>cle.- Τlψ. Α' σ. 4.45 κ. έ. άv. 333. 
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14. ~Επl έτέρου φύλλου'τfjς αύτfjς Λειτουργικf}ς ύπάρχοντος εν τφ τέλει 
αUτfjς ση μειοϋνται: 

"'Έ 1811 ' ' ,.τος σαρανταρr.α μησα 11 • 

<Έπονται δ' Εν δυσl φύλλοις διάφορα κύρια Ονόματα. 

15. ~Επι τοϋ τελευταίου φύλλου τfjς Ciνω Λειτουργικfjς Εν τψ περιftωρίφ 
eχουσι. τάδε γραφη : 

ιιt Ετούτι η λιτουργία ηπαρ 

χη έμti τοV παπα1>1}φου 

καΙ *'ς βΒληΜι έξηλε6 
σι-: αύτl1ι απ εμΒ χωρlς 

το θελιμΔ μΒ νd ήνε 

αφωρισμέJισς και ασι 

χωρετος παρα πατρδς 

υιΗ καl αγι8 πνευμα 

τος ε1ι το νιν εωγι καl ε1' 

το μέλωντι και Cίλιτος 

μετα θανατον εωνι 

ως r.αt τιμπωη 

ος,~. 

~Επl Συνταγματίου, φέροντος τΟν έξης τίτλοΥ: ι 

''2vν-ιαγ μ ά.,; ι ο ν 

περιέχσv κα11όνας τε καl εVχάς ικειηρίοvς 
Είς τ(ηι /(ύοιο1' {μώ ~Ι - Χ ' ' ' 1 "JT Θ "' ϊ 1' ησουν ριστο1ι, και εις τ'ί}1' περαγίωι Η εοτόκ01, 

.ΣυλλεχθΕ1• μ"έί' lκ διαφόρω11 (Jιβλίω11, τd πλείστα δΕ ύπΟ τοίι 
cΑγίου 'Εφραίμ. 

Λεγόμεγαι καθ' έσπέρα11 τijς έβδομάδος παρd τοίς 
βουλομ6ιοις πολεμijσαι τΎj11 {:αυτώγ προαίρεσιν 

πρΟς τd πάθη καi 1]δονdς εγκει.μένη11. 'Αρχόμεναι άπΟ τώ .Σα66άτω 
Έσπέρας, και λήγουσαι f!ως ηj Παρασκευfί ~Εσπέρας. , , 

Προσετέ{}ησωι δε καt t'τεροι τρείς Κωιόvες Παρακλητικοt ει'ς 
τη11 Ύπεραγίωι Θεοτόκο1ι, καl δλόκ_ληρος ό 'Ακάθιστος "Υμ11ος. 
Τί δε προσετέθη και Πασχάλιο11 αlώνιον, 
f(αt f(ανόνιον πασών τώγ ~ΕορτcίJ11, δπου dκολουθοVσι τώ Πάσχq. 
Μετd Σελφιοδρομίου συνοπrικωτάτου, καl. Δfφιολογίου , 
συγτομωτάτου. Td πάντα πρόχειρα τοίς πiiσι. 

Συ1ιτεθέντα παρd του Ε1ιλα6εστάτου έν 7ερεϋσι Κυρίου Ματθαίου 
Τζιγάλα τού Κυπρίου .. 

_________ C01z liccnza de ,ι:;z.penoτi 

ι ΤΟ Συνταγμάτων τούτο Ελλείπει παρc'χ Legrand. 
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Ένετίηαιν, παρd 'Α11δρέα τij) '1ουλιω•iρ· q.χπα'. 

πουλίεται κοJιτd εlς τΟν πό11τε τοiί cΑγίοv Φαντίγου,. 

16. Έπl τοϋ τελευταίου λευκοϋ εξωφύλλου γέγραπται: 

"το παρΟ1ι καl θίο1ι κε 'lερΟν βιβλιο11 ήπάρχι 

τR μοναοτιρίΒ τΟν κουμασί'ων κε 1]της 

το αποξεJιόσι 11α lχη τω άγιον μαχόμε1ιωι 

f:V ιμέρα κρισεως Κf: να εχι τ/,1ι κατάραγ 

τlς {ιπεραγίας ~'. 

17. Καl κατωτέρω : 

ιι.,_ καl τοVτιι πρΟς το'ίς Ciλλοις njς αγιας 

μονής χρίσιν και τοίς φίlλοις.-

τijς δ.γίας μοηις χρϊσι,ι το1ι Πsμασt 

ον,. 

ΈπL χειρογράφου Ογκώδους, περιέχοντος μετάφρασιν, μετd παραι<}·έσεως 

φράσεων τοU κειμένου, τών ραψφδιών Α-Ζ μέχρι τοϊi στίχου 458 ηiς ~Ιλιά~ 
δος καl τών ραψφδιώv Α καl Β της ~Οδυσσείας, &ποκειμένου Ciλλοτε Εν τfi 

Εν λόγφ Moνfi, εLσl γεγραμμένα τάδε: 

18. Έν σελίδι 73: 

"1664 (δυσανάγνωστός τι; λέξις, πιι'tανώς ύπογραφΎj) εlκαδ,,. 

19, Κατωtέρω δι' ι'iλλης χειρος καl προφανώς μεtαγενεστέρως εtσl 

γεγραμμένα : 

ιι 'Εκ τών τού άναγ1ιώστου τού lατροπσιiλοι' 

καl χρJjαις φίλω1', και τόδε πέλει,. 

20. ΚάtωiJι δε τούτων : 

:ι 1? 14 ηρθα εγο ο παπαηωσι.φ απο τ οι μιρrοια 1 

και μαι κρατοισε ο παπαγα6ριηλ να καΟοισο 

εις τΟ μοναστοιρι J'd κοινο6οιασο,,. 

;Jl. Έν σελίδι 187: 

22. Έν σελίδι 320: 

ιιτελος τijς ij !}αψφδίας, τij β' πεν 

τηκοστi)ς. ·. qχξδ :·. δ.ρχl] τi)ς θ {>αψφδίας ,. 

ι Μυρτιά, Μονfι κειμένη Sν τfι έπαρχίq. Τριχωνίας, πλησίον του 'Αγρινίου. 
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23. Έν σελίδι 638, τfi τελευταίq. γεγραμμένη. 

"Είς τΟ Καταφιγι τών κοριτών 1 Ο δε 

ειληφεν πέρας [. .... . } ομηος 
'Εν ~τει της πανδήμου σ(ωτη)ρί(ας), αχξδ: 

γεώργιος: ~ο παρειμενος,,. 

24. Έν σελίδι 639: 

"t ~Ετουτω το βιβλιο [είναι;} απο τη μονι τij ειπενομ= καταφίγ(.' 
και το πήρε ο κVρ γεωργακις δια να διαβαζι ολοιγον 

κερδν και παλε νd τω στίλι ετι-1701 μαγιοϋ 1811 • 

25. Κατωτέρω : 

"t καλΌς ναl!ρχεσται ναφl!ρνε τε είς στο α 

γ οι ον μοναστοίρηον καλός ναφήνετε 1'U 

πα γένε ται,. 

26. Κα\ κάτω{} ι αf!τών: 

"t ό σf, υ Θεωφω ρι πατέραις της μωJιης 

καταφυ γη και καλ ος άγονίζεστε,,. 

27. Έν τfi αfJτfj Moνjj &πόκειται καl χειρόγραφος, έξ οκτω φύλλων 

συγκειμένη, 

ι, Διήγησις της dνακαιν1}σεως τής ίερiiς [μονής τijς) 

κειμένης πλησίον τοiί καρπενησίου τijς πρώην [μεν όνομαζομένης κα-] 

ταφύγιον· νϋν δΕ κRμάσια καl περl τijς οίκο δ [ ομijς τοϋ J 
σεβασμίου αύτής να8 τιμωμένΒ είς τδ γενέσιον [τijς Θεοτόκου} 

και μερικών θαυμ'άτων a έποίηαεν είς τ8ς νϋν {χρόνους],. 

Έκ της διηγήσεως ταύτης παραftέτω τα κάτω\tι άποσπάσματα: 

[Έν τέλει τής β' σελίδος τοϋ δευτέρου φύλλου]. 

Είς [τd μέρη} τής έλλάδος κατd δυσμάς, και τfjς αίτωλίας κατd 

[ ... ] εύρίσκεται τδ περίφημον δρας· τδ ύπδ τών παλαιών 
[ καλούμενον 1 όρθρυον και ύπδ τών ~ιέων δελούχιον και βελούχιον 
1
' τδ όποίον είναι μία ύψίκομος κορυφ?) ηjς οί'της .... 

, δος· είς τjj όποίΒ την ύπόριαν κατd δυαμdς εύρίσκεται .... 
,μος κομόπολις τδ καρπενήσιον πολιτεία ώραιωτατι και δι[d τf}ν εύ] 

, κρασίαν τ Β άέρος καl. διd την εVκαρπίαJΙ του τόπe· και διά την .... 
"θίαν τών έγκατοίκων- θρόνος τojj άγίs λιτζάς και άγράφων· ύπδ [την] 

1 "Ιδε άνωτέρω σημείωσιν 2. 
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, έπίσκεψιν τjj μητροπολίτου λαρίσσης-. Χαl έnισκοπη αVτs· έγγVς λοιπΌν 
, O.Vτijς τής κομοπολεως· έως δύο ο)ρών διάστημα κατd δυαμdς 
,, είς τΟν ζυγδν όπfj συνέχεται με τΟ Ορος τΟ λεγόμε1ιον χελιδώ1ι δε 
,, ξιd κατd άνατωλdς αύτii καl άριστερd κατd δυσμdς εύρίσκεται [8} 
, γα μ.οναατήριωι τιμώμενον ι;.ίς τΟ γε1ιέαιον τi'jς Θεοτόκου μέσα [είς} 
, μία11 κοιλάδα τΟ όποίΌν πρώτον μΒ11 ljτον κατοικημέ 
, ν ον dπΟ τινdς πατέρας δεύτερωι δε διd τdς καιρικdς περι 
, στάσεις έρημώfJη και έμεινεν άκατοίκητον ποJ.λοVς χρόνους 

εύρέθη ί!νας εΜ.αβΎjς ίερο 

ιιόναχος κύοιλλος όνομαζόμεγος ό ό.ποίος ljτον άπΟ μίαν χώ 
::~αν τ6Jν άγ;άφω1ι ή πατρίς τΒ όνομαζομέγη μεγάλου χρύσΒ 1 

)) [ό πονηρδς) έπαρακίνη 

"σε ένα κάποιον άaε6i'j ·ιιταtρμπεί:ν όνομαζόμενον ό όποίος lj 
"ων dπδ μίαν χώρα1ι τfjς αι~τωλίας κο1ιτd τοϋ βραχωρίΒ ζαπάντι Ονο 
)) μαζομένην κ α( τδ1ι l!πεμψεν ό μωάμεθ μΒχΒρτdρ ό δεύτερος είς καρ 
"πενήσιον είς φύλαξιν καl dποτροπι]ν τών ληστ(ί;ν ό κοοιδς λεγόμενος 

"άρματωλός . · " 

28. Μετα τfιν άνωτέρω δtΊlγησιν καl "άκολου11ίαν του μικροίί έσπερινοϋ, 
Επεται Εν 4 φύλλοι.ς, χειρόγραφος καl ο.Οτος: 

(( ΚανWν παρακλητικδς είς τΟν 'ftγιο11 ~Ιερομάρτυρα ΔιοJΙύσιον τδν 
'Αρεοπαγίτην, ψαλλόμενος έ11 τfί elερfj, Moνf'j τής ·δπεραγίας 
Θκa, τijς Επιλεγομένης τών Κsμασίων η Παταφύγιον, l!νθα 

~ ~ ' ' ''β , - Κ.' κείται η αγια και τρισοι. ιος αυτου αρα. 

ToV κανόνος τούτου ή άκροατιχlς μετd τών μεγαλυναρίων 
ιι ΔιονύrJtε, τούς δε τοVς ϋμνους δέχου τοϋ ~lγνατίου ,,. 

~Εν τψ τέλει δε τοϋ παρακλητιΚού τούτου κανόνος εισι γεγραμμένα τάδε: 
71 ,8 , Λ , Β •τ 'δ '' Χεtρ _ι εωργι nJ'αγνωστ 1ατρι 8 

τΒ έκ J(αρπεJ'ησίΒ,. 

Γ' 

Στένωμα (τέως δήμου Καρπενησίων). 

29. ~Εν τψ ναψ της cΑγίας Παρασκευής καl έπl της έν τiρ τέμπλψ t:ίκό. 
νος τijς Κοιμήσεως τi'jς Θεοτόκου χρώματι γέγραπται: 

ιιΧεlρ εύrελοϋς αναγνώστου ζω 
γράφου lκ κόμης οακαρέτζι · 

Ιiτους 1712 
εν μην'ί ιουναριώ -11ιι. 

1 Χωρίον τοϋ τέως δήμου 'Α γραίων. 
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Δ' 

Ρωσκii (τέως δ1jμου Ε~ρυrάνων). 

30. ~Επi τού έν τψ αlιτόftι ναqΊ τfiς ~Αγίας Παρασκευ1]ς dποκειμένου 

άνrιμηνσίου καl κατ& τιiς τέσσαρας πλει•ρCtς αUτοϋ Uπάρχει εvτυπος δια κεφα

λαίων γραμμάτων η έξfjς Επιγραφή: ('ίδε πανομοιότυπον αύτη ς Εν τΟ) πίνακι): 

~'Θυσιααl1]ριο" {}εϊον καl ίερδν του τελείσfJαι έι' αVτijJ άγίω' {}είαγ 'iερσυρ

[γία1' άγlαα{){;Jι ύπό τijς {}είας χάριτος τοϋ παναγίου κα[ ζωαρχικοiJ 

Πνεύματος έ'χεο' τ~ έξουσίαν του ίερουργε'ί1' έγ παντt τόπφ τ1]ς δεσ:ποτεία:.. 

Χ(ριστο)v τοv Θ(εο}v >jμrvν. 

!{αfΙιερω{Η.Jι δΒ παρd τοV μακαριωτάτου κα[ άγιωτάτου πατρδς 1}μc!JJ' 

και Πατριάρχου τιjς άγίας 

πόλεως elερουσαλf;μ και πάσης Ιlαλαιστί1ιης κυρίου κυρίου eΑβραμίου,. 

31. Έν τίϊ κάτω δε πλευρ~ του άντιμηνσίου τούτου εισι γεyραμμένα εν 

μι~ σειρ~ διd μέλανος τάδε: 

ιι μ:vήσfJητι κύριε ·ΔoaιfJέov 1 Ο.ρχιερέως: τοiί λιτζa:ς κu.t &γραφ(ωγ) τοV 

σοφαδίτου(;) Ο.φιερώ{}η ε1' χωρίφ CPωaΚf~ του καρπεγησίου 1815., 

Ε' 

Μον'ι Πeουσοϋ (f.v τιj> τέως δήμφ ΆρακυνiΗων). 

32. Ύ περάνω κα\ Ι!σωiίεν rijς μεσημβριν1ϊς aύρας rou παρεκκλησίου, 

χρώμαrι. 

•ι (Α1ιι)ατορι19·η ο έσω{} εν ,αΟς τfjς ύπεραγίας Θκου διd: ση"' 

δοσεως και ΟVJ'εργιας Μαρτυριου ιερομογάχου· και [(ωJισταJΙτι 

γοv ιερ(εως) καl του υιου aVτoV Δημητρίου και της κληρ(ωιομιας αυτου· 

καl 1Υ(ικολάου) 

ιερεως και της ουμβιου και Ιω(αγνου του υιου αυτοϊι· καl Θεοδώρου τοiί 

γραματικοV· και της κληρωJΙο 

μιος αvτοV· και IW(α.J11ΙOV} ιερεως και τijς κληρωJιομιας αVτοV· και ΛΤικο 

(λάου) του σέρβου κοί της συμβιου 

καΙ lω(ανJιου) τοϋ ραβαJιτινου. Άρχιερατεβωιτος δε τοV {)εοφιλεοεάτου 

επιακοπου 

Λfακαρίου λιτ καρ. 2 Παί μvηστητι ΠΕ και έμοV τοϋ δούλου σου Γεωρ

γιου τοV Π(ωτα)δωπούλου· 

1 Ό Δοσί&εος οi'iως δΕν &ναγράφεται έν τοϊς Έπισκοπικοϊς καταλόγοις. 

~ Λητζάς καi 'Αγράφων η Καρπεγησίου {j) 
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του κοπιασαΝος καl επιησα τα αγα{}α l!ργα τi]ς στοριας αυτσυ· καl τσϋ υισίί 
αυτσυ Δημητρισυ. Καl ι τσιχωιτες -,-

χριστιανσι ευχεοτε μου δια Τ(ον) J((υρισ)J' ~+:- επει ετους zπς 
ενδυκτισνης ς * [=1518], 

(δι)α σηνεργι(ας) χορισν πυρσσV,. 1 

33. cy περάνω και Εξω8εν της αlιτij; ι9-ύρας, χρώματι. 

ιι• Α1ιεγ1Jγερται μΕν ό {}είος ούτος 11αδς r.ijς t9είας καΙ. 

ίερδ.ς μωιijς π]ς ύπεραγίας Θεοτόκου πα 

ρd τοϋ πανοσιωτάτσυ άγίου καfJηγουμέ11ου 

κVρ Πελαγίσυ έκ κώμης ~ Αντράνοβας :ι κατd 

το Α ΨΝ Δ κατd δε το Α ΨΠΕ' 

έζωγράφηται και καJ.λώπισται διd OVJ' 

δρομi]ς τοϋ δ.J•ω{}εν καiJηγουμένου 

κVρ Πελαγίσυ,. 

μικρΟν δε κατ:ωτέρω και δεξιιJ. τάδε: 

"ΔεVτε η]ν είκόνα η]ν ίερd:J' η]ς Προυσιοτί 

της δ.σπασchμε{}α εVλαβώς βρύουσαν παντοίωJ' J1 οσων 

καl πάσης βλάβης .... δαψιλεστάτη1ι κ α[ χάροι lJ.φ{}oνOJ' ιι· 

34. Ύπερ n]v μεσημβρινΥιν &ύραν roii Ναοu: 

11 Δι' έξόδων μΕν τοϋ πωιεντιμοτατου 

και εVγενεοτάτου κυριω κυρ Χατζ1}δανο]λ 

εκ κώμης J(αρίτζας 3 -και κυρίω κυρ ]{ικο 

1\ιlάλεJ'Ο Ξκ κωμης άγίου Βλάσι 4. και πάντων τciJJ' 

εVοεβWν χριστιανWν • Αρχιερατεϋοντος κυ 

ρίω κVρ Διο1ιυοιφ 5 Λητζiiς καΙ • Αγράφων 

1 Κω;ό. τΟ ίστορικΟν τής κτίσεως της Μονής Προυοοϋ αϋτη Jηιομάσfl-η οϋτω εtτ:_: 
Εκ τής προελεύσεως τής εlκόνος της Θεοτόκου έκ Προύσης~ εϊτε έκ τοϋ φανέντος, έν Φ 
τόπφ αϋτη κατόπιν ίδρύf)η, πveσοϋ. Εiς ιlπόστασιν 20' ιiπΟ τfjς :ΜονΥjς κείται τΟ όμώ
νυμον α\ιτfι χωρίο\' Προυσός. 

2 Χωρίον τοίί τέως Μ1μου 'Αρακυν'6ίων. 
3 Χωρίον τοίί τέως δήμου Καρπενησίων, γειτνιάζον τfι Μονfι Προυσού. 
4 "Αγιος Βλάσιος1 πρωτεύουσα τοϋ τέως δήμου Παρακαμπυλίων. 
σ Παρό. Ποeφveίφ Ούσπένσκrι, «'Οδοιπορία ε!.ς τό.ς Μονδ.ς τών Μετεώρων καl 

"Οσσης' (Qωσσιστί.). 'Εν Πειρουπόλει 1896 σελ. 363 6.ναφέρο''ται δύο έπίσκοποι Λητζάς 
καl 'Αγράφων ύπΟ τΟ Ονομα Διονύσιος, χρηματίσαντες τοιοϋτοι ό μεν μεταξ\.1 τών έtών 
1712- 1730, ό δε κατιi τΟ €τος 1834. 
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έφημερεύο1•rος τών πανοσιοτάτων 

κVρ Παυοίcρ κVρ 1 Ίωνa κVρ Δωρο 

{}έου κVρ Νικοδήμου κVρ 

Ίωva κVρ Άν&ίμου καi κVρ J(a 

λινικω τών ίερομονάχων 

Διd χειρών Γε_:::ργίου Γεωργίου καi Γεωργίου • Αναγνώοτου 

σεπτεμβρίου Ε., 

35. Έπ\ τοϋ &ργυροϋ πλαισίου τής εlκόνος τής Παναγίας τής Πρου

σιωτίσσης: 

(ι]-!_ Πανταvα 

σα 

Δι εξ6δων τοiί Γε 

ναιοτάτοv στρατηγοϋ 

Γεωργίου Καραί:σκάκη. 1 

(χ)ειρl Γεα,ργίου Κα 

ρανίκα. 

1824,. 

36. Έπ\ τοϋ παραστάτου τfίς μεσημβρινfίς ~ύρας του ναοϋ, επι πώρου 

λωου είναι γεγλυμμέ'\'Ον τΟ €τος: 

0 1752, 

37. Έπ\ τής εν τιj) ξυλογλύπτφ τέμπλφ εlκόνος τοϋ Χριστου: 

"t Δεησις του δουλου του Θεου Χρυοαν 
&ου lερομονάχου, oV 1] μνήμη 
αίώνιος 1806 'Ιανουαρίου 19,. 

38. Έπ\ τής εlκόνος του Προδρόμου: 

Ι{Δέηοις τοϋ δούλου τοV Θεοϋ ΧρυσάνiJου ίερομονάχου,,. 

39. Έπ\ εικόνας τfjς Θεοτόκου : 

"Δέησις τοϋ δούλου τοϋ Θεοϋ ΧρυοάνΟου ίερομονάχου, οlΊ ή μνήμη αίώνιος,. 

40. Έπ\ τfjς εlκόνος τfjς Κοιμήσεως τfjς Θεοτόκου: 

ιιi. Δέησις τού δούλου τοV Θεοϋ Χρυσάν{}ου ίερομονάχου,,. 

ι Περi τijς νοσηλείας τοίί Καρα'ίσκάκη έν τfi Μονfι Προυσοίi κατό. τΟ. τέλη Ίου

λLου 1823 ίδε καί Τρικούπη, Ίστορ. Έλληνικ. 'Επαναστάσεως έκδ. γ' τόμ. Γ' σελ. 47. 
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41. "Επl τοϋ τέμπλου τοϋ ναοϋ, Ciνω{}εν τf\ς ώραίας πύλης: 

"1810, 

42. 'Επi μικράς είκόνος τών Ciγίων Κωνσταντίνου καl (Ελένης καl άγ. 

Αίκατερίνης, γέγραπται τΟ Ε τος: 
"1751, 

43. 'Επl μικράς εlκόνος τοϋ Προδρόμου: 

α δέησις τοV δούλου τοϋ Θεοϋ 'Ιωάννου ~ Αναγ1•ώστου .. .. έκ μαυρήλοv 1 17 96ι,. 

44. Έπ\ εlκόνος τοϋ Χριστου: 

"t Δέησις τοv δούl.ου τοv Θεοv Γαβριfιλ ίερομονάχου 1815 δεκεμβρίου 17 

χειρί Γεωργίου έκ ΜαυρίλουJ/. 

45. Έπ\ εlκόνος τοϋ Προδρόμου: 

(I Δέησις τοϋ δούλου τοϋ Θεοii 

• Ιγνατίου ιερομοναχου ήγου 

μένοv 1805 (;},. 

46. 'Επ\ τών εΙκονιδίων τής &ραίας Πύλης: 

r( Διd χειρος 

Γεωργιου 

έκ μαυρί 

λλου ,. 

~ 
f! 

1818 

4 7. 'Επl τών παραστάδων τfjς δυτικής ~ρ ας τοϋ ναοϋ, χρώμα τι: 

rrrc xc 
τ κ ΠΓ 

ΘΘ ΘΘ 
π τ 

[EJE ΕΕ,ι 

Προvσ/ις (τέως δ1]μου Άρακυν~ίων). 

'Επl tών εν τ ψ τέμπλφ τοϋ αύτό-θ-ι ναοϋ τοϋ CA γ ίου Νικολάου είκόνων I 

χρώματι. 

1 Χωρίον του τέως δήμου Καρπενησίων. 
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48. ~Επl τfjς είκόνος τοϋ CΑγίου Χαραλάμπου: 

11 Δέησις τοϋ δούλου τοϋ Θεοϋ Ά1ιαστασίου Άναγνώστου 

Καρd Νικσλόπουλο 1788,,. 

49. Έπl τfjς ε'tκόνος τοϋ ~Αγίου Νικολάου: 

"Δέησις τοϋ δούλου τσV Θεου Ίωνii Σερσ,ιιονάχου 

Καρωιικολοπούλου 

17/:iH,. 

50. Έπl τi'jς εiκόνος τού Προδρόμου : 

lli• Δέησις του δούλου τοϋ ΘεοV. CJ.ωά1'1'0V 1Υτούγα: 178811. 

51. Έπl της εiκόνος της Ζωοδόχου Πηγijς: 

/(i· Δέησις του δού[λου τοV ΘεοV Τρια]1ιτάφιl .. ο Ιlωιαγιωτοπούλου 

17 88/1. 

Ζ' 

Άνδράνοβα (τέως δήμου ΆρακυνiΗων). 

52. Έπl τοϋ εν τΟ) αUτό&ι ναcρ του CΑγίου Νικολάου υπάρχοντος CΑγίου 
Ποτηρίου καl Επl τfjς βάσεως αύrοϋ κεχuραγμένη Ί'}δε 1] Επιγραφ1l: 

Μοvη Τατάeνης 1 (εν τij) τέως δ1]μφ Άγραίων). 

53. Έπl τfις εν τψ τέμπλφ τοίi Ναοϋ (δεσποτικ1iς) εl.κόνος του CΑγ. 

Γεωργίου κεφαλαίοις γράμμασι και χρώματι :Ξρυ&ρφ: 

'(Χειρ Λάμπου 

ζωγράφου 

lτους Ζ ΡΖ [~ 1598- .9f 2,. 

1 Ή Μονη αϋτη κεtται εις ιiπόστασιν 20' άπΟ τοίί όμωνύμου χωρίου Τατάρνης καi 

10' &.πΟ της Οχ-&ης τοϋ Άχελc{lου ποταμοίί. Έν ταύτη έδέξατο η) ν τοίi διακόνου χειρο· 
τονίαν ΕUγένιος ό Αίτωλός, «περi Ύjς πολλiιν Εσχεν Εκ πολλοϋ τiιν φροντίδα καί τfις 

ανακαινίσεως ταύτης, (fιρημωμένης οUσης) ω'ιτΟς οίίτος ύπηρξεν α'ίτιος,, κα&' fJ. λεπτο· 
μερΟΟς ίστορεϊ ό βιογράφος αUτοϋ 'Αναστάσιος ό Γόρδιος, παρ' Φ τΟ Ονομα της Movrjς 

«Τετάρνη» φέρεται, {πρβ. «Νέον Έλληνομνήμονα» τόμ. Δ' σελ. 36, 67 κ. έ.). 

~ Ή έπιγραφη αϋτη &ς καl ή ιiμέσως έπο μένη f:δημοσιεύfiησαν, πλiιν εσφαλμένως, 

ύπΟ Q ν i n n έν ι"Αρμονίφ τόμ. Γ' (1902) σελ. 75 ciρι-&. 62 καl 63. 
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54. Κατωτέρω μικροίς γράμμασι καl χρώματι λευκij): 

(( δεησις του δουλου του Θεοϊί 

[(ο1ιστωιτιου ίερομο 

ναχου- ΤετάρJια 

εrος 1798,. 

65. ΑlΙtό\Ι}ι έπi τfjς είκόνος τfις Κοιμ1lσεως τfjς Θεοrόκου, χρώματι λευκψ: 

{(δέησις του δουλου roV ΘεοV 

1788 κω1'σrαντ1jου ιερομο 

γάχου κε' 1}γουμενου,. 

5G. Αυτό{}·ι έπl τfjς εl.κόνος τcίηι ΕLσοδίων τfις Θεοτόκου, χρώματι λευκiρ: 

r' δέησις ~ου δουλου 

τοϋ ΘεοV κωγστωι 

τιου ιερομονάχου 

κε ήγουμέJ'ΟV 

1788!1. 

57. AiJτόiJι επι της εiκόνος του Προδρόμου, χρώματι ερυiJρij): 

ιι Δέη σι του δουλου του 'Ιωάννου 

του Βρανέαι 11 • 

58. ΑυτόΗι Επl τfις εl.χόνος τfjς Γενηlσεως τfις Θεοτόκου χρώματι: ('ίδε 
πανομοιότυπον Εν τ ψ πίνακι): 

"Δ(έησι)ς Αάμπου ίερεος ζωγραφου 

ετους ZPIA' [~1602-3], 

59. ~Επl μεγάλης εl.κόνος τrjς Γενηlσεως τfjς Θεοτόκου (Εν τψ προσ· 

κυνηταρίφ): 
rrΔέησ(ις} τοϋ δούλου 

του Θ(εο)'V Ιωανου του 

βΟ. Έπl μεγάλης ε'tκόνος τοU Χριστου: 

α'Έτι 1784,. 

61. Έπl μεγάλης εiκόνος τijς Θεοtόκου: 

α Δεισίς τΟ1ι δουλ01' 

του Θϋ Πύ.πακΟσrωιτί(Η),. 
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62. Έπl μικρ&:ς εlκόνος τijς Συνάξεως τών Άποστόλων: 

"Δεησις του δουλου του Θ(εο}v Στεφανου Ζερο(μο)ναχου τοv Πουλχερι 
εκ Τtτάρνης ,. 

63. 'Όπισ{}εν μικρ&:ς εlκόνος του Προφήτου 'Ηλία χρώματι ερυ{}ρψ: 

''δέησις τοϋ δούλΟυ 

τοϋ ΘV 'Ι ωνii ιερο 

μονάχου 

ετους 1715,. 

64. 'Όπισ{}εν μικρ&:ς εtκόνος τijς Κοιμήσεως τijς Θεοτόκου: 
1'Δαμασκηνός ίερομοναχος στέλλω τΟ παρον άγιον είκόvιαμα, ε~ τfιν σεβ[ασμίαv 

σταυροπηγια-] 1 

κfιv μονfιv lΨ τfί τετάρvψ εlς τΟ γε~ιvέοϊο,, τής παναγvου κα1. άειπαρfJένου 

μiiρίας· [ή] 

όποία μονή μεγάλη και fJαυμαοτή σώζεται μέχρη την σήμερον, έν τfί Λϊτζά 
καΙ dγράφ{ων) 

έπαρχlας· έκ τής μεγαλοπόλεως μοσχοβlας τijς pωσί~ας· έπl τής Βασιλείας τοϋ εύ.:.. 

σεβεστάτου και αύτοκράτορος Βασιλέως . . . 

Θεοδωρ!!βiτζη. 'Έτει ΖΡΒ' [ = 1593-4],. 

65. Κατωτέρω τfjς επιγραφfjς ταύτης: 

ιιταπεινΟς ΔαμασκηνΟς άρχιμανδρίτης ,. 

66. 'Όπισ{}εν μικράς εlκόνος του Χριστου: 

tι άρχtεΠίΟΚQΠQς έλασσόνος και άρχαγγελω)Ι 

άρσένιος· 2 στέλω τό παρδν tiγιον εlκόνισμα τοϋ 

[κυρiου} ήμών l(ηoo)v χ(ριστο)ϋ εlς τΙ] σεβασμια>' καi !ερdν μονην 

[τής πανάγνου ifε(οτό)κου και άειπαρilένου μαρίας, τf)ν)πλησίον 

Τατάρνας} tκ τής μεγαλοπ61.εως μοσχοβίας εlς 

(ψυχικl]ν α~τοv] σωτηρiαν: "Ετει ,ζρ{(j 

μηνt άπριλίω, (lνδικτιονος) ιε". 1602 ,. 

67. Έπl μικρ&:ς εlκόνος του Χριστου μετ α διαφόρων άγίων: 

α μνήστιτη κύρη ε τΟν σινδρομούντων και βοη{}ούντων έν 

το μονάστηρηο τούτο τijς υπεραγιας Θεοτόκου ον σι (;) 

κυρηε γινοσκις τα ονοματα αυτον· εν εη 1816 γενουαριου 1811• 

1 'Ή πατριαρχικήν. 
2 Περl τοΟ ό.ρχιεπισκόπου τούτου '.Α.ρσενίοu πρβ. Ν. Β έ η ν έν «Βυ'ζαντίδι» τόμ. Α• 

1909 σελ. 602-603 U.ριi!. 75. 
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68. Έπt τών διπτύχων : 

Η i 4 Μνημη fJανατου χρησιμεύει το) βιω: 1 Ετους zπς ι 

[ =1577-8},. 

69. 'Έσω{}εν δ' αVτών άναγράφονται Εν πρώτοις μΕν τάδε τα Ονόματα: 

ιι Ά'ιαvίου· ~ Αρσενίου· ~ Ιωάσαψ Εύγενίου· Διονυσίου. 

Παϊσίου· τών dρχιερέω,ι,. 2 

Εlτα δ' έπονται πλείστα Ονόματα ίερομονάχων, μοναχών ίερέων κ. λ. π. 

ΑΕ άκόλου{}οι έπιγραφαi ε'Lσl κε,-χαραγμέναι Επi διαφόρων ίερών καl 

Εκκλησιαστικών σκευών. 

70. Έπt μεγάλου &ργuρου δίσκου έν κύκλφ: ('ίδε πανομοιότυπον έν 

τψ πίνακι): 

ι ι t ~Ο παρ Ον δισκος έπροσηλώ{}η εlς την σεβασμιαν μονf)ν τοiί τιμίου Προ 

δρομου· την έν τφ Αγιφ Ορει εύρισκομένην τοiί κυρ 

Διονυσίου λεγομένην· παρα της των χριστιανών εύποιtας τοϋ αδελφάτου 

και διd συνδρομής τοϋ δσιωτάτου lερομονάχου 

κυρ Μακαρiου καi τl]ς συ1'οδιας αυτου. Ετους ΖΡΘ [ 1601} 
Ίνδικτιώνος ΙΔ ',,. 

71. 'Επl δισκαρίου Εν κύκλφ: 

ιι Της αγιας κ(αι) σεβασμιαςΧ ετη 1785Χ ιερας εκ μονη ΤεταρνηςΧΚονσιας 

Κονσταντιου ιερομοναχοvΧ Φεβρουαρίοv 27,,. 

72-73. Έπt τijς βάσεως "Αγίου Ποτηρίου, κεφαλαίοις γράμμασι: 

"t Μνήσ{}ητι ΚΕ τoii εξ Αιτω 

λlας εύτελοVς Εύγενίου 3 καl 

πdντων τών μετ' εύλα 

βείας έπl τδ {}εοφιλl;ς τοϋ 

το έργον συμπραξά,ιτω 

ν αύτφ χειρ τοiί εύτελοiίς 

Γεωργίου 'Αναγνωστου. .___ 
qχν { = 1650]· μψi μαρτlου 

ΚΒ,. 

1 Παρομοία έπιγραψ!J · έκ τής Μονής Βουλκάνου τής Μεσσηνίας έκδεδομένη ύπό 
τοϋ Ν. Βέη έν οκΔελτίφ τής Ίστορικής καt Έ'6"νολογικής Έταιρείας» τόμ. ς· σελ.385. 

2 Έκ τ&ν Άρχιερέων τούτων, πλην τοϋ προμνη!.ιονευ-&έ\•τος Διανυσίου, ούδεlς έτερος 
άναφέρεται παρd Π ο ρ φ υ ρ ί φ Ο ύ σ π έ ν σ κ η, έν-&' άνωτέρω. 

3 Εtναι δ' άναμφιβόλως ό Εύyένιος ο~τος ό καί έν τοίς πρόσθ-εν μvημονευfiεtς γνω

στός λόγος τού 17ov αίώνος, ού τΟν βίον διεξοδικώς Sγραψεv ό μα'fiητης αυτοϋ Ά'•α. 
στάσιος ό Γόρδιος πρβ. οκΝέον Έλληνομνήμονα» τόμ. Δ' σελ. ~7 • 80. 
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7 4. ~Επl δύο έξαπτερύγω'' 1l έπο μένη επιγραφή: 
1790,; 

''[(ημησις της Θεοτοκους: απο χορίον Βρηνηανα 1 

17 90,. 
7 5. Έπ\ &ργυρiiς κανδ1]λας: 

'' ΕλεησοJ• Δεσποια ψιχφ• αμαρτολοV δούλου σου 
'Αποστώλη,,. 

7 6. ~Επl έτέρα; άργυριiς κανδ11λας: 

'' ~r Επημελία του έπητροπου κυρ Αναστασιου Σιμου 
της μητροπολεος Ι ωωιηνοJι του Α γιου ΑtJ.ανασιου 

18 04 111αρηjου 3 0,. 

77. ~Επl τοϋ άργυροϋ πλαισίου είκόνος τfϊς Θεοτόκου: 

"Ι-Ι Τεταργιοτησαα 
11 ΕJ,εουσα 1817, 1• 

78. ~Επl τοϋ &ργυροϋ πλαισίου έτέρας είκ6νος της Θεοτόκου: 

"11:!17 
Ταταρη•ώ 

τησα· Φα 

νερωμ 

79. Έπ\ &ργυροϋ ήμισφαιρίου (περικλείοντο; Ciλλοτε κάραν): 

"t Αντρεας του Αποστολου του Προτοκλιτου τις Μονης του Προδρομου ης 

Παλιοκατουνο z 1715, 
80. Έπl τοϋ ύ.ργυροϋ πλαισίου μικρά; είκ6νος τfίς Θεοτόκου, κεφαλαίοις 

γράμμασι: 

"Δέϊσης τον δουλον του Θεου 701' βοη{}ουντον ΕJΙ τη αγια ηκονα ταύτη και 
τού δούλου σου Θεοκλητου του ίερομονάχου 1810,. 

81. Έπl μικροϋ μεταλλίνου κυτίου έκτύποις κεφαλαίοις γράμμασι: 

''Τής δ.γίας και ή ε 

ρας Μον1jς Θεοτόκου 

1) Γέ1•ησης Τετάρ1•ας 
Ετους 1772,. 

1 Εtναι πιi!'ανΟΟς τό «Βραγγιανά» καλούμενον χωρίον τοϋ τέως δήμου Άγράφων. 
2 Χωρίον τοϋ τέως δt}μου Άγραίων· η δέ παρ' αlιτΟ κειμένη Μονη τοϋ Προδρόμου 

εtναι νϋν διαλελυμένη. 
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82. Πλαγ(ως-·τfiς έπιγραφfiς ταύτης κέχαραγμένη f\δε: 

"Δημητρη Ατο1•η 1689 Τατάρνα,. 

83. Έπl &ργυροϋ κιβωτίου περιέχοντος &για λείψανα: 

ι ι t f(τijμα δ.J•αφαίρετογ Α!Ιω•ijς njς ύπεραγlας ΘΚΟ τijς 
Τετάρ1•ης τεχνουργηfJέ1', έπt τijς ήγουμεJιίας κVρ 

Κυπριω•οV: 1821 Μαρτίου 1,. 

84. ~Επt έτέρου &.ργυροϋ κιβωτίου, περιέχοντος δ.για λείψανα, κάτω{}εν 

Εκτύπου δικεφάλου άετοίJ: 

ιι J(τήμα [(ω1~στα}'1t1ΙΟυ Τζάλα 

1824 Α11γούοτοv 11 

Αvατολικον 1 11 • 

Αί dκόλουftοι Επιγραφαi είσl κεντημέναι δια κλωστfΊς έπl διαφόρων 

έξ \ιφάσματος ίερών καi Εκκλησιαστικών άντικειμένων. 

85. Έπ\ έπιταφίου, γύρω&εν τών τεσσάρων πλευρών, χρυσn κλωστji, ('ίδε 

πανομοιότυπον έν τψ πίνακι): 

α+ Την φοβερωι σου βαοιλευ δευτέραν παρ ουσίαν πίστει και πο{}-ω προσ l 
δοκώ έξίσταμαι Καt τρεμω; πώςατε1•ίοω OOl κριτd πώς υπω11 μου τdς Πρ J 

αξεις τινα μεσιτην χρησωμαι πως φυγω τας κολασις απαγορεβω ε 

μαυτον προς σε ηγ καταφευγω σωσοJ' με σωτερ δωρεαν δι οικτοv ευσπλαγ 

XJ'taς t Η ζωη ε1ι ταφω κατετε{}ης Χ{ριστ} ε και Αγγελωv οτρατιε ] 

εξεπληττο{1•το} οvγκαταβασιγ δοξαζουσαι τη1• οψ• 2 t Παναγια πεφα- j 
11ερωμενη 1'εταρνη,. 

Παρa την κάτω δε πλευράν: 

"Ετους Ζ4Β [ ~ 1583- 4),. 

"Αρσενιος μοναχος ο κ~γτισ{ας] το1• επιταφιο'Ι'ιι· 

86. Έπ l &έρος, διιΧ χρυσijς κλωστijς: 

"Ετοvς Ζ~Β [~1583-4] 

Αποστολιου Δουπου ος και της συJ•οδι{ας] , -
αυτου,,. 

1 Τό νϋν ΑLτωλικόν. 

2 Ίδε παρομοίας έπιγραφ<Ίς έκ των Μονών τ&ν Μετεώρων έκδεδομένας ύπό 

κ. Ν. Βέη έ\' «-Βuζσ.ντίδι τόμ. Α' (1909) σελ. 6_19 κ. έ. άρι6'. 130 καL 131. 

18 

τοίι 
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87. 'Επl Επιτραχηλίου 'δι~ &ργυρdς κλωστής, (ϊδε πανομοιότυπον έν τφ 

πίνακι: 

(f ΊΌ παρο1ι επιτραχειJ.ιογ, ηκοδομ 

η{)ει εν f(ωνσταντιJ'ΟύΠολη και 1ιiίν επεδο(&η) 

εις τω μω.ιαστηριων της Πωιαγι(ας) μου της ε 

πονομαζωμε{νηςj Τεταρ>•α πλησι{ον} τ{ου} !.ευκοv πο 

ταμου 1 ε>' ετει ΖΡΙΗ [~1609) μηνι Σεπτε{Jριω, εις 

τας ΚΕ Ινδικτιώνος Η ·ι:· Ήμερα βα , .. 

88. Έπl έτέρου επιτραχηλίου, χρυσj\ χλωστfi: 

"t Τω παρον ομοφωρι{ ων] όπάρχη τoii ταπεινού Μ [η}τροπολήrου 
ΙΙρούσης και Τριγλη fας) κυρiου Παρ{}ενiου iκ χωρ{ας] Κατηρλfj ',. 

89. Έπl τοϋ αϋτοϋ επιτραχηλίου, χρυιrfi ώσαύτως χλωστj\: 

'' Δια 

ρος 

Φιλμω 3 

χ η 

καμοv 

ιερομω>•[α] 

χος '' 

90. ~Επl Επιγονατίου διd μεταξίνης κλωστής: 

'' Το παρ ον υπογο1ιατηο1• το αφιεροοε ο Νηκολας εις την 

Γεvηοη' της Πω,αγιας στην χορα το Ριαχωβο 4 

οπιος γιρεας [ == ίερεύς J ην ε νd λιτουρ 
γαη μ-

ε αυτο ,. 

Τα κατωτέρω σημειώματά εLσι γεγραμμένα Επt Εερών Εύαγγελίων καl 

Εκκλησιαστικών βιβλίων &ποκειμένων Εν τίl άνωτέρω Moνfi. 

91. 'Επi Ευαγγελίου κα'ί έπι τοίi έν &ρχfl δευτέρου λευκοϋ φύλλου: 

1
' t το IJείον, και tJ..γιoJ1 και ύπεράγιον καi ίερQγ εύαγγέλιον τ δ άφίέρωσα, 

έγώ ό Ίω" ό νομαζόμενος avκdς· και το. έπροσήλωοα είς τΟν ναΟν njς 

ύπεραγίας δεοποί111]ς, ήμιΟν Θ(εοτό}κοv· δπου είJ'αι ε(:ς τΟ χωριον δι 'ά vd 

εύρίοκεται είς τΟν ναδν αVιδν δl α ψυχηκfιν ώφέλειαv · έμοV 

1 'Ενδιαφέρουσα .εlναι ή λογία έκδοχfι λευκΟς ποταμbς=&.σπροπόταμος. 

~ Πeρl Κατηρλfι, Βιftυνιακης πολίχνης, πρβ. κα-ftόλου Παν. Μακρη, ΒιthJνιακαi. 

Σκιαγραφίαι. ΤΟ Κάτερλι καl αί πέριξ αUτού κ& μαι. Σημειώσεις ίστορικαί, τοπογρα

φικαί. καl στατιστικαί. Κωνjπολις 1888. 
8 =Φιλήμωνj 

.ι =Άράχωβα(;) χωρίον τοϋ τέως δήμου Παρακαμπιιλίων. 
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καl τ-<i'ηι γο1•έω1• μου· καί 8τις αVτδ άποξενόσι έν τόπω άλοτρίω "J1α 

εί1•αι άφορεσμέ1'ος και aσυγχώρητος, καi Cίλυτος μετd iJά,,aτov, έv τφ νVv aίώι'ι 

και έ1ι τδ μέλλοντι· καt nροκοπfιν ο·ύ μfι είδε{' lως ού έπιοτρέψει 
~ ' ~ '_(1. ' ,, R ' ' I ~ I 

αυτο εκειυεJ', το ει.ι:ι.tJε1' και τυχη συχωρεσιν αμηι'.» 

92. Καrωrέρω δε τοϋ σημειώματος τούτου το έξης: 

"t έν έτή άπδ χρήστου γέ'vιαεώς [ς ςοVς χηλήού-ς έπτάκδ 
οίου-ς σαρtiντd τρι)ς, έν μψ'if φεύρου-άρ~ίου, [ς άς ένέά 

έν ι μέρά τέrρό.δί πρός έσπερά1', έγϊ1•έ μεγάλώς σι 

ζήσμός. ώς ςάς άπΟ τΟν μεγάλών 'σωμών όποV έγtJ'η /πέσdν 

Οσπϊτιd και έκ~ λισίες' και εκο,δή1•εψάιι σ.~ιf)ρδπί ,,α γέ1•ΟV1' 

φού1•ηκd 1 και ποτέ τίουτΟν σησμών δέν τόν, έν{}υμij{}ι κά,ιίς 

vάμω:ά γέγ(. έ11 έτι -1743- φεύρ8άρί- η' 

τάπινΟς δήμητρη~ως~ ίερεVς γρδ.ψας ταVτά., 

93. ~Επi έrέρου Εύαγγελίου καl έπl τής Επl τοίi καλύμματος αύτοiί έπικε
χολλημένης μεταλλίνης πλακός δι' εκτύπων κεφαλαίων γραμμάτων: 

" t το παρον και αγηον ευαγγεληο 

v ηπαρχη της Παvαγηας της 

πεφα1ιερομενης εν κομης λεγομε 

νης Πεvηανα 1 επη ετους 1688. 
επητροπος Γεοργηος παπαμακαρητι και ηγε,•η 

ηπαρχι ε μου του Γεοργηου ιερεος ,,. 

94. Περl τijς άνω πλακος διαλαμβάνει το έξης σημείωμα επί τινος τών 

έν τέλει τοϋ αύτοίi εύαγγελίου λευκών φύλλων : 

"t το παροv ε(Jαγγeλληοv εδe 
1Jη είς το κα-ρπενισι και εβαλάμε 

και μερηκαίς πλα-κες υ οπη-ες 

χορηζουν διωτη δεν ινε καπνι 

σμένες και έγινε έξΟδα ΚV1'0V- ρηα 

γρόσια -'-21- και εγο ο κοστδ.J•τηος 

εγινα σινδρομηστης και εγιvε 

το παρον ε{Jαγγελλιον 

1782, 

1 Χωρίον [Ού. τέως δήμου 'Αγράφων. 
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95. ~Επl- έτέρΌυ Εϋαγγελίου καl Εν τfι τελευταίq. σελίδι αύtοϋ.: 

"t' I \ \ ~ 'λ \ 1 ' I ηγοραοτη το παρον ευαγγε ιον κατα τους χυ.ιους επτακοσιους 

ευδομίκοντα έπτα- διd λεπτι:bν lίργυρίον έπτακοσίον ήκοσιν ε 

ξόδου του ίερού μο1.•αστηρίου τfjς τετάρJ-•ης σίvδρομιστέvτος παρά κωvστα 

τιου ίερομονάχου 11• 

96. Έπl Λειτουργικής καl δπl τοϋ πρώτου φύλλου α~ τής: 

'' t Ταπεινδς άρχιεπίοκοπος lλα(σ6νος και των άρχαγγέλων τής μεγάλης 

μοοχοβίας dρσέvιος· στέλλω τdς παρούσας {}είας καl ίερd.ς λειτουργίας· τοϋ 

έν άγίοις π(jς ήμών ίωάννου τοϋ χρυσοστόμου. και τοϋ lν άγίοις πρ-ς ήμών 

βασιλείου ούρανοφάντορος τοϋ μεγάλου· και τοϋ έν άγίοις πρς ήμώt• γρη 

γορίου πάπα ρώμης τοϋ Διαλόγου· είς τfιν σεβασμίαν και ίερdν μεγάλην 

μονfιν τής πανάγνου Θκ-ού και άειπαρfJένου μαρίας τfjς πλησίον Τατάρνας. 

Έπαρχί{ας} λητζdς και dγράφων· καl οVν αύτdς τdς {}εί(σς} και ίερdς 

άγί(ας} λειτουργίας άποστέλλω, καl Εν είκ6νιομα άργυρ6χρυσον τfιν άνάστα 

σιν τού κύ' ήμώv ίύχf/. καl εν κιβώτιον μικρδν άργυρ6χρυοον 

έκλεκτώτατοιι. Διd μνημόσυtιον έμοiί και τών γονέων μου, 

Θεοδώρου ίερέως· κal χριοτοδούλης μοναχής· καt τοϋ κατd 

σάρκα &δελφοϋ μου lωάσαφ άρχιερέως έπιοκόπου οταγών· 

ϊνα εύρίσκονται εlς τΟ δ.γιωι μοναστήριον κτήματα άπαρασα 

λευτα είς τοVς αίώ,ιας. καί: άποσιέλλω ταϋτα άπδ τijς όρ{}οδ6 

ξ ου μεγαλοπ6λεως μοσχοβiας τής μεγάλης ι}ωσ[ας. μετd 

τοϋ πανοσιωτάτου έν ίερομονάχοις κff δαμασκηνού 

και άρχιμανδρίτου. τfjς άγίας πόλεως ίερουοαλήμ, και 

τών σύν αύτψ κU πα χ ω μίου, και κfJ συμεοv τών μοναχών: 
-ω-

' " ζ ' ' λ'' . - 'Ι δ • ' 1602 εν ετει , ρι. μην ι απρι ι.ιω, κ ς, ν ικτιωνος ιε . J) 

97.98. ~Εν δΕ:τοίς Επομένοις δέκα φύλλοις τα έξfiς dνd είς στίχος έν Εκάστφ: 

",ζρϊ. {1602} ίνδικτιώνος ιε'. μηνi άπριλλίφ κς'. δ ταπεινΟς άρχιεπίσκοπος 

Έλασσ6νος και τών Ο.ρχαγγέλ{ων] τijς μεγάλης μοσχοβi{ας], Ο.ρσέ,,ιος· 
οι 1 ' ' .Q 'Γ } ' ~ ' 1 1 Γ J ' ' εστειι.α τας παρουσας 'U'ειιας 1 και ιερας ι.ει-ιουργιιας · εις την σεβασμίαν 

{}είfαν) και ίερdγ μεγάλην μονήν, τfjς πανάγνου {}κ-ού 

καl άειπαρf>ένου μαρί{ας]· τf}1ι πλησίον Τατάρνας: έπαρ 

χiας λητζdς και Ο.γράφω,.· Διd ψυχικήν μου σ[ωτη}ρι[αν]. 

Ο.πι'ι τijς {iεοσώστου μεγαλοπ6λε[ως) μοσχοβi[ας], τής μεγάλης 

ι}ωσl[ας]" fνα εδρiσκοντ[αι} εlς τi]ν αύτl]ν σεβασμi[αν] μεγάλην ι 
ι 
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μονfμ• κτi]μα αίώνιον:- παρd μηδενΟς 
, ξ ' , β' ' , λ' • - 1602 απο εvουμε1•ας· εν αρει και απο vτφ αφωρισμφ: -- ,, . 

99. Έπl τοϋ προτελευταlου φύλλου τής δν λόγφ Λειτουργικής τάδε: 

ai·ΉάκοJ.ου{Ηα αύτη τάη• άγί[ων) λειτουργιών, έγράφ1] Διd χειρΟς ματ{}αίοv 1 

ίερο[μον ι άχου 

καi πρωτοσυγγέλου τijς μεγάλης έκκλησί {ας} του έκ πωγωϊα1•ής, 2 καi έπεδώ{}η 

rip σοφοτάτφ καl λογιοτατω έν d:ρχιερεVσιν άρχιεπισκοπ(φ) Δημονίκου καL 
• Ελασσώ,•ος κυρ(! )ω 

άρσε1•ίφ, χάριν τών πρός ήμdς αύτοϋ σϋγχνώv εVεργεοιών. έν τfl {}εοφρου 

ρήτω πόλει μοσχοβία. έπ/. τών ήμερώv τοϋ εύοεβεστάτου καl γαληνοτάτοv 
άγίοv βασιλέως 

ήμών και αύτοκράτορος πασης ρωοί'ας κϋρίου Θεοδώρου .Jωαη•οβήτζη· κατd τΟ 
,ζ ρ Δ'. [=1596) lroς. μηνi Φευρουαρiφ ις'. 

'Ινδικτιώνος Θ':-, 

100. Καl δπ\ τijς τελευταίας σελίδος τής ιJ.νωτέρω Λειτουργικής είσ\ γεγραμ

μένα τα Επόμενα : 

«1810: μαρτiου: 14 ή μέρα Β'. ·r fίφεραμε τd ίερd σκεύη τής παναγl[ας/ 
τijς τετάρJ•ης έδώ ς δ βραχώρι. ποδιiς 5, όμπόλιες 2, άέραις 10 ~ έπιμάνικα 7, 
κα{)ιέρωσες 4, στιχάρια 13, έπιτραχίλια 25, ζώνες 7, φελώηα 27, σταυροι 
13, εVαγγέλια 7, ώράρια 5, έπιτάφιος 1, ζώστρα 1, είκώνες 4, κορώνα 1, 

στεφάt•ι 1, πατερίτζα 1, μπαστούνι 1 καΙ. 1} παρούσα λειτουργία 1, είναι καi μία 
ζυγ1} 1 αρχιερατικιί εtναι καl μέσα είς η} ν καοελοποVλαν σταvροι 7,' τετραβάγ

γελο 1, σταυρδς με τίμιο 1 σταυρΟς μi μάλαγμα 11 τρικέρι 1. » 

1 'Ο Μαt-&αίος ούτος είναι ό γνωστότατος βιβλιογράφος κσ.ί συγγραφεύς, ό βραδύ
τερον κ-αί 'Επίσκοπος Μυρέων γενόμενος, ού τινας τών αύτογράφω\' Κωδί.κων άναγQά· 
φουσιν οί Marie Vogel. und V:ictor Gardthausen, «Die griechischen Schreiber 
des Mittelalters und der Renaissance», 'Εν Λειψίq. 1909 σελ. 296. 

2 Πωγωνιανfις, έπαρχίας τfις 'Ηπείρου. 
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ΙΙ 

ΣΙΓΙΛΛΙΛ 

(eH κατωτέρω διάταξις καt τd σιγίλλια άπόκεινται έν τψ άρχείφ της 
παρd τΟ όμώνυμον χωρίον τijς Εύρυτανίας και τΟν ~Αχελψον ποταμΟν κειμέ
νης \ερiiς μονijς Τατάρνης. Κατa η]ν προκειμένην τ~πωσιν δεν ετηρήdη 
ακριβώς η δρflογραφία τοϋ πρωτοτύπου). 

Α' 

Διάταί;ις τού ίδρυτοϋ της μovfjς Τατάρvης Δαυlδ ι 
περι της διοικήσεως αύτής κ.τ.λ. 

['Εν π:ρωτοτύπφ έπί βεμβρδ.νης έχούοης μήκος μ. 0,47 καl πλάτος τΟ αύτό.-Τοίί 
γεγραμμέ\•ου μέρους αί διαστάσεις είναι 0,40ΧΟ,36]. 

·r Ούδsν οϋτως άγαffον καi ffεάρεστον τοίς κατα Θ(εο)ν ζώσιν, 
ώς ή κοινοβιακη πολιτεία τε καi κατάστασις ί!ργον δντως σωτή. 
ριον, και άγγελικης διαyωγης άξίωμα 1 άκριβέστατοv· αύτος γαρ ό 
ffεάνffρωπος λόγοις έν τοίς ίεροίς αύτού καi ffείοις εύαγγελίοις 
ταύτην ήμίν έπεδείξατο, έντειλάμενος και φησlν άριδήlλως έκ του 
ζωοποιου αύτοϋ στόματος δπου δύο η τρείς έν τφ έμφ ονόματι 
είσίν, έκεί και έγm είμι έν μέσφ αύτών. Ταύτης της fiείας φωνης 
ώς έξ ού(ρα)νοϋ I κατενεχ&είσης, καi οί ίεροi αύτοϋ μα&ηταί, μη 
κατολιγωρήσαντες, κοινό. εtχον πάντα, και ούδsν Ύjν έν αύτοίς fδιον· 
έξ αύτών τοίνυν καi οί δεοφόροι I π( ατέ)ρες ήμών 'Αντώνιος ό 
μέγας, Θεοδόσιος ό κοινοβιάρχης, δς και το δνομα έκ της τοιαύτης 
έκτ1]σατο πράξεως, Σάββας ό τα iΊεία πολuς και την μεγάλην I λαύ
ραν συστησάμενος, και ι'Ι.λλοι πολλοι τών άγίων έκεiνων άνδρ&ν 
άλληλοδιαδόχως τ ας άφορμό.ς λαβόντες, και την τοϋ κ(υρίο )υ φυλάτ
τοντες έντολήν, ί!ργοις τε και Ι λόγοις κακείνων μιμηταl γενέσffαι 
σπουδάζοντες, κατέλιπον Υjμίν κληρον, την τοϋ κοινοβίου κατάστα
σιν. Έπειδη τοιγαροϋν και 1]μείς έγώ τε δηλαδη Ι ό έλάχιστος έν 
ίερομονάχοις και πν(ευματ)κοίς και προηγούμενος τfίς σεβασμίας 

1 
Τό δνομα αύτοϋ, μηδόλως μνημονευόμενον έν τfi παρούσn διατάξει, άναφέρεtαι 

έν tο'ίς .έπομένοις σιγιλλίοις. 

• 
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μονης τού σ(ωτη)ρ(ο)ς χ(ριστο)ύ, καl ό συν έμοι εύλαβέστατος έν 

ίερο[ωνάχοις κυρ Με&όδιος I καl ι'Ι.λλοι τών ά.δελφ&ν, τον έρη μικον 
καl ήσύχιον πο-&.jσαντες βίον, και ίεριΧν μονήν, έπ' όνόματι της 

Θ(εοτό)κου συστησαι βουλόμενοι, μόλις εϋρομεν τον έπψήδειον 

τόπον είς πλάτανου ι καλούμενον· τόπον τινιΧ πλησίον τών Πενια

νιτών 2 τών τόπων, ί!γγιστα τοϋ Άσπροποτάμου· κακείσε τό. σύνορα, 

της τοιαύτης μονfίς πήlξαντες, ναον έκ βάffρου της γης, τft Θ(εοτό)κφ 

άνηγείραμεν, έπικληffείση φανερωμένη καl μοναστ1]ριον άπεκατε

στήσαμεν καffrος νύν όράται· σπουlδάζοντες και 6τι έπl τft βελτιώ

σει καl αύξήσει αύτου. 

Έπειδη περl τών συνόρων και όρίων αύτfίς έμνήσ&ημεν, άξιον 

έστι μνημονεύσαι τούτων, είς δήλωσιν τών μετέlπειτα· άρχονται μεν 

άπο τού κοκκίνου στεφανίου, ί!ως της κοτζουπίας καl άπέρχονται είς 

τα βουβιαριά, dχρι τοϋ διασέλου τών Πενιανίτων, οϊτινες ήμίν I 
χάριν ψυχικfiς αύτών σ(ωτη)ρίας, ίκανον τόπον δεδώκασιν, ί!ως τοϋ 

·Α γ ίου Ν ικολά.ου την τοποfiεσίαν λ1jγοντα· και τti συνδρομft καl 
τοίς έξόδοις αύτών τε και τών Ι τού Παλαιοκατούνου χρησιμωτάτων 

άρχόντων, έγέν€το δπερ ώς βλέπουσι πάντες ούκ έγένετο ποτε μονα

στ1jριον έν τφ τόπφ αύτψ. Δι' δ ούν και οί έκ τών I πλησιοχώρων 
χωρίων Χριστιανοί, προς {}εϊ:ον ζηλον κινηftέντες, πλείστα άφιερώ

ματα έν τft τοιαύτη Υjμετέρq μονft κατέλιπον, σκεύη· ίερά τε και I 
βιβλία· καυκία καl κούπας άργυράς κα\ δσα άλλα κινητά, καl άκί

νητα πράγματα· οί δε είς το χωρίον το καλούμενου Άντινόνου (;) 
δ τε δ·εοσεβέστατος έν ίερεύσι I παπά κυρ Λουκάς, ό οικονόμος, καl 
ό έν ίεροδιακόνοις όσιώτατος κυρ Άftανάσιος ό άδελφος αύτοϋ, το 

μετόχιον τοϋ ·Αγίου Νικολάου άφιερώσαντες, μεγίστην βοήffειαν 

δι' αύτοϋ Ι εϋρομεν· όμοίως δe και έκ τού άλλου μετοχίου, ούπερ 

είς τό. βαρικό. κυρ ΣτυλιανΌς ό έκ τοϋ παλαιοκατούνου 3 ύ,φιέρωσε 

την αύτην καl αύτος τφ μοναστηρίφ έποιήσατο βοήffειαν· τον I μύ
λωνα είς την Τατάρναν, τίς ούκ έπαινέσει, δν μετό. του πώρου κυρ 

Συναδινός, ό έκ τών Πενιανών άφιέρωσεν; οtς άποδώσει κ[ύριο]ς 

1 Ούτω καλείται καί νϋν 11 -&έσις, Εν fι ίδρυται ή Μονή. 
2 'Ίδε d.νωτέρω Επιγραφήν 93 σημ. 1. 
:J Τό πQομνησ{Η:.ν χωρίον τού τέως δήμου Άγρσ.ίων της Εύρυτανίας. 
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τοε μισ!tόν, καl έν τφ νuν αίiiiνι καl έν Ι τψ μέλλοντι- πλείστην γαρ 

εύρε δι' αύτοϋ συνδρομΊ'Jν το 1]μέτερον μοναστήριον- τοίνυν τα 

τοιαϋτα τών χριστιανών άφιερόψατα ουκ ην δυνατον άμεlταποίητα 

καl άμετάπτωτα τηρη{)fjναι, είμΎ1 καl κοινόβιον κα{)αρον ή τοιαύτη 

μον1) ά.ποκαταστα{)Ίjσεται. "Q{)εν έγώ τε καl οί σuν έμοl άδελφοl 

πάντες I έν γνώμη καl δμο\•Οί<;! καl συμπνοί<;! 11έλομεν καl στέργομεν 
καl άποδεχόμε11α τοϋ είναι κοινόβιον την ήμετέραν μονήν, είς αί&να 

τον απαντα· και εχει ν ή μας, πάντας 1 τά τε βρώσιμα και τα πόσιμα, 

σκεπάσματά τε, καl τα ένδύματα καl ύποδήματα 1 καl μηδένα fδιόν 

τι κεκτησ11αι, 11 έκ τών της μονης πραγμάτων νοσφίlζεσ&αι η ίδιορ
ρύiJμως ζην καl έναντιοϋσ1!-αι την άδελφότητα : οfδασι γ&.ρ τί λέγει 
δ iJείος 'Απόστολος είς τας πράξεις περl τοϋ Άνανίου καl της Σα~ 

πφείρας, ο'ίτινες παρέl βησαν την έντολην τοϋ κ[υρίο]υ καl τί πεπόν

iJασιν έκ τούτου οί ι'Χ11λιοι· μηδεlς οi1ν είναι τοιοϋτος, η γενέσ11αι έκ 

τών άδελφ&ν ήμών εύχόμε!tα, άλλα άδολιεύτως καl κα11αρώς Ι πολι" 

τεύεσ!tαι &παντας καl μ1) άμελείν τοϋ έργοχείρου αύτ&ν· ψάλλοντας 

καl αίνοϋντας Ι1μέρας καl νυκτος τον Θ(εο)ν άκαταπαύστως έν αύτjj 

τjj iJεί\! μονjj· καl μη δα I μώς καταφρονοϋντας της άκολου{)·ίας αύτης 
πληροϋντάς τε τό.ς διατάξεις τοϋ προεστώτος αύτών καl τό.ς έντο

λό.ς τοϋ πν(ευματ)ικοϋ π(ατ)ρος αύτiϊJν φυλάττοντας Ι!χοντας Ι προς 

άλλήλους άγάπην πν(ευματ)ικην καl ύποταγην καl εi>πεί11ειαν είς 

τον κα{}ηγούμενον· μη συναναστρέφεσiJαί τινας μετ&. κοσμικών· η 

συ μπότας ποιεί ν έντος της μονης Ι εί μήπου ξένος 6λ{)·οι τις κατα ... 
μετα της προεστώτος βουλης καl iJελήσεως. Έτι δε καl τοϋτο 

λέγομεν, 'ίνα μηδεlς τολμήσυ έκ της ήμετέρας μονης μοναχδ'Jν, 

παρα I γνώμην τών άδελφ&ν ή γούμενος γενέσ11αι η έτέραν ύπηρε
σίαν ζητησαι, και δι, άρχόντων η προσώπων έξωτερικών, έπηρεάξαι 

το μοναστήριον· οί γαρ τοιούτοι καl οί δολίως τ1)ν Ι κοινοβιακην 

καταπατοϋντες διαγωγήν, καl οί μη τψ κα11ηγουμένφ αύτών ύπο

τακτικοί, καl οί ι'Χλλο τι έναντίον προξενοϋντες τjj άδελφότητι, η 

των εν τti μονΌ Ι ά.φιερωμένων tδιοπσιούμενσι όποιοι και αν &σιν, 

ίερομόναχοι, η καl άπλiϊJς μοναχοl έκ τών προ πολλοϋ εύρισκα

μένων άδελφών έν αύτjj, η τών άρχαίων καl τών έρχομένων νεlωστl 

1 Φαίνεται παραλειψ&εϊσα ή λέξις «κοινά». 
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γενέσ!tαι μοναχών, πρώτον μl;ν ώς παραβάται τών ίερών κανόνων 
καl--&είων νόμων της παρ&. Θ(εο)ϋ δργης καl άγανακτήσεως πειρα
&ι]σονται·Ι καl ταίς πολλα βιαιοτάταις (άραίς;) καl ευ-&ύναις, τών 
τα κοινόβια συστησαμένων 'Αγίων π(ατέ)ρων ήμών εύ-&υν!tήσονται, 
έπειτα καl τού iJεοφιλεlστάτου, ήμών δε έπισκόπου Λιτζάς καl 
'Αγράφων κυροϋ Λουκά 1 iJείφ προστάγματι καl σιγιλλίφ γράμ
ματι, τψ έπιβεβαιοϋντι ει τι σ.ν 1 ή μεις διεταξάμε11a, 'ίνα εχωσι το 
κύρος καl το βέβαιον· άφωρισμένοι εσονται ά.πο Θε(ο)ϋ παντοκρά
τορας καl κατηραμένοι καl ά.συγχώρητοι, καl aλυτοι I μετ&. iJάνατον. 
El11' οϋτως άποδιωκέσ{)ωσαν καl της μονης, ώς μέλη σεσηπότα, 
καl μηδεμίαν παραδοχην έντος ταύτης έχέτωσαν.Ι 'Ωσαύτως καl 
περl τούτου βουλόμεiJα, ϊνα δστις αν έξ αλλης μονης άδόκιμος 
μοναχος ων, τti ήμετέρι;ι επιδημήση 11εί<;! μονΌ, μη παραδέχεσiΙαι Ι 
αυτον έντος ταύτης χωρlς της προσηκούσης δοκιμασίας τοϋ μη το 
μέγα σχημα ά.ναδέξασ!tαι· περl δε τών μελλόντων μονάσαι, πρώτον 
μεν νομίμως διορ!tοϋσiJαι έντέλλομαι τα έαυτών καl τότε το άγγε
λικον σχημα λαμβάνειν ώς ούδέν (;) μη Ε'χωσι άσύστολον κώλυμα, 
και επιστρέφωσιν ώς 1 κύνες εϊς τον 'ίδιον εμετον σ.{)ετοϋντες ε'ί τι 
ύπέσχοντο καl οίκειοiJελώς iiστερξαν. Ταϋτα πάντα ά.μεταποίητα καl 
ά.μετάβλητα τηρεϊσ{)·αι καl φυλάlττεσ{)αι έν τjj ήμετέρ<;! μονjj ώς 
καl ταίς λοιπαίς κοινοβιακαίς, τψ της είρήνης καl δμονοίας δοτηρι 
Θ(ε)Φ έπευχόμε!tα· καl πάντες οί μεν I παραβάται και άπει-&είς, ενο
χοι γενήσονται καl ύπόδικοι έν τjj μελλούσυ κρίσε~ τών γεγραμ
μένων ένταύiJα έπιτιμίων καl φρικωδεστάτων I ά.ρών καl παρ' αύτοϋ 
αίωνίφ πυρl κολασ{}ήσονται καl κατακρι-&ήσονται καl υίοl της γεέ
νης καl τοϋ έξωτέρου σκότους λογισ{)·ήσονται, οί I δs τδ'Jν iJείων 
έντολών έΥ-πληρωταl καl τών ήμετέ,ρων διαταγών, τ&ν μελλόντων 
α ίων ίων άγα{)·ών έπιτεύξονται· καl της dνεκl φράστου καl -&είας καl 
άληiJούς καταξιω{}ήσονται τρυφης παρ' αύτού τοϋ μισ{)·αποδότου 
και δικαίου κριτού τδ'Jν δλων Χ(ριστο)ϋ τοϋ Θ(εο)ϋ- φ πρέπει, I πάσα 
δόξα τιμη καl προσκύνησις, σuν τ(\\ ά.νάρχφ αύτού π(ατ)ρl καt τ(\\ 
παναγίφ καl ά.γα{)·φ καl ζωοποιψ αύτού πν(εύματ)ι, νύν καl άεl 
καll είς τοuς άτελευτήτους καl άπεράντους αίώνας τών αίώνων άμήν.Ι 

ι 'Ο έπίσκοπος οίitος δ6ν άνα)'ράφεtαι έν τοίς έπισχοπικο"tς καταλόγοις, 
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t έγράφη ή παροϋσα διύ.ταξις έν Ι!τει τψ άπο κτίσεως κόσμου 

έπτάκις χιλιοστψ I έξηκοστφ τετάρτφ [ = 1556 μ. Χ.] μηνi Ία(νου
α]ρ[ίφ] 'Ινδικτιώνος 8(;).1 

Β' 

Σιγίλλιον τοϋ Οίκουμενικοϋ Πατριάρχου Κωνjπόλεως 

Διονυσίου Ε'. 

['Εν πρωτοτύπφ, έπι μεμβράνης, ής τό μέ\' μήκος 0,60, τό δε πλάτος, 0,42. Του 
Ύεγραμμένου μέρους αϊ διαστάσεις 0,37X0,3l] 

«t Διονύσιος έλέφ Θε(ο)ϋ 'Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, 
νέας 'Ρώμης καΙ. οίκουμενικος πατριάρχης. 

t Ό της σ(ωτη)ρίας ήμών καiJηγητης καl διδάσκαλος 'Ι(ησοϋ)ς 
Χ(ριστό)ς, ό Θεάν-&ρωπος λόγος τιΧς διατριβιΧς έπl γης ποιούμενος 

και τους ίερους και iJ·είους αύτοϋ 1 μα-&ητaς ρυiJ μίζων και προς 

πολιτείαν ένάγων -&εάρεστον, κοινa πάντα κεκτησ-&αι καΙ. μηδεν έν 

αύτοίς 'Lδιον λογίζεσitαι ένετείλατο·Ι δπου γaρ το έμον και το σόν, 

έκεί /!ρις και μάχη καi άρχη διαστάσεως δπου δέ γε μία ψυχη πάσι 

και μι\i συμπνοί~t και δμονοί~t τα πάντα 1 διεξάγονται και ρυ-&μί

ζοvται, s>;εί άγάπη πν(εuματ)ικη καl -&είος Ι!ρως και μ(ήτ)ηρ πασών 

άρετών είρήνη, ής ούδεν μονιμώτερον τοίς κατιΧ Θ(εο)ν ζΎΊν έπομέ

νοις καi τον μοναχικον καi ίσάγγελον βίον ποiJ1jσασιν. Είχότως 

ο'δν παρ' αύτοϋ τοϋ Σ(ωτη)ρ(ο)ς, ή τοϋ κοινοβίου κατάστασις έμφα

νίζεται I καl γνωρίζεται καl τοίς ίεροίς αύτοϋ μαiJηταίς, κληρός τις 
ι'!νωiJ·εν έμπιστεύεται δεδομένος, έκ -&είας καl εύαγγελικης φωνης 

πιστευομένης I ά.ριδ1jλως μέσον αυτών έμπαρείναι καl συνοικείν, 

τών έπl τφ όνόματι αυτοϋ συνημμένων δύο τυχον η και τριών και 

πλειόνων, ώς έκ πολλών μελών I εν σώμα συναπαρτίζεσ-&αι Χ(ρι" 
στο )ν έν αυτοίς, τον της είρήνης δοτηρα καi παντος άγαiJοϋ πρό

ξενον. Έπειδη τοίνυν καl ό έν ίερομονάχοις και πν(ευματ)ικοίς 

π(ατ)ράσιν όσιώτατος κuρ Δαβiδ ό προηγούμενος της μεγάλης 

μονης τοϋ Σ(ωτη)ρ(ο)ς Χ(ριστο)ϋ πό-&ον Ι!χων itεtoν μοναστήριον 

συστήσασ&αι καl άδελφοuς Ι έν αυτφ συνα-&ροίσαι προς δοξολογίαν 

καi iίμνον Θ(εο)ϋ, ουκ ήν δs μόνος τοϋτο ίκανος κατορθώσω είμη 
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καl βοη-&οϋντας αυτφ συναντιλάβητα~ I τον έν ίερομονάχοις ε-ίJλα
βέστατον κuρ ΜεiJόδιον καl ι'!λλούς δύο τών άδελφών συμπαρα
λαβων με{}' έαυτοϋ, τόπον τινa. πλάτανον έπονομαζόμενον I κατα
λαβόντες πλησίον τοϋ Λευκοποτάμου έν τοίς όρίοις τών Πενιανι
τών καi τόποις, έκείσε τΎ]ν ίερaν μονην αύτών κα-&0.:,ς νϋν όράται I 
άνέκτισάν τε καl έβελτίωσαν καl ώς είς πiiν μοναστήριον άπεκατέ
στησαν έπ' όνόματι της Θ(εοτό)κου έκ βά{}ρων γης άνεγείραντες 
ταύτην, I και π(ατ)ριαρχικην μονην τΌ μ(ητ)ρl Θε(ο)ϋ τάξαντες, 
άλλ' έπειδη καl κτήμασι και πράγμασιν οtς οί Χριστιανοl έκεϊσε 
προς ψυχικην αυτών σ(ωτη)ρίαν ά.φιεροϋσιν I ή τοιαύτη μονη κατε
πλουτίσ-&η και είς αiίξησιν και έπίδοσιν ώς είπείν κα-&' 1] μέραν 
προκόπτει, αλλως δέ γε άδύνατον αυτην εμπλατύνεσ-&αι ουκ ην Ι 
είμη είς κοινόβιον άποκατασταίη, ι'!ριστα καl τοϋτο διευ&ετήσατο 
ό είρημένος ίερομόναχος και πν(ευματ)ικος ώς προηγούμενος ποτε 
κοινοβίου τυγχάνων, I κοινόβιον αύτην γνώμη πάσης της έκείσε 
άδελφότητος άπεκατέστησεν έγγράφως αυτοίς δια&έμενος τύπον τε 
και κανόνα και τάξιν 1 και ορον, ύφ' &ν πaσα ψυχη μοναχοϋ ρυiJμί
ζεσ-&αι πέφυκεν έν-&έντος και γράμματος έδεή-&η 1Ίμετέρου σιγιλ
λιώδους, έπιβεβαιοϋντος Ι αύτοίς τήν τε τοϋ κοινοβίου κατάστασιν, 
και tοϋ εlναι την τοιαύτην μονην αύτών π(ατ)ριαρχικήν, Ι!στω. 
"Ο&εν και ή μετριότης ήμών την I εiίλογον αύτοϋ α'ίτησιν άποδεξα
μένη και κατ' άμφότερα, έπιβεβαιώσαι μεν διέγνω την γενομένην 
κοινοβιακην διαγωγήν, στηρίξαι δ' α'δ&ις I τοϋ είναι ταύτην τέλειον 
στ(αυ)ροπήγιον είς αίώνα τον ι'iπαντα· διο και γράφουσα ά.ποφαί
νεται και έν άγίφ πν[εύματ]ι παρακελεύεται 'ίνα ή τοιαύτη I σεβα
σμία καl ίεριΧ μονη της παναγίας μου της έπικεκλη μένη ς φανερω
μένης, ε'ίη καl ύπάρχη άπο τοϋ νϋν και είς το έξης κα-θαρον I κοινό
βιον καΙ οί ένασκούμενοι έν αύτΌ ίερομόναχοί τε καl μοναχοί, 
Εχωσι κοινα πάντα τά τε βρώματα καl πόματα καl περιβλήματα·! 
σπουδάζοντες και προκόπτοντες κατ&, Θ( εο )ν και πiiσι τρόπο ις την 
τοϋ προεστώτος αύτών και κα-θηγουμένου πληροϋντες έντολην και 
τον κανόνα ον αν 1 αύτοίς διατάξηται· μηδενος 'ίδιόν τι κεκτημένου 
έν αύτΌ κινητον η άκίνητον πρiiγμα, 11 ίδιορρύ-&μως διάγειν καl 
πολιτεύεσ&αι βουλομένου 1 και σκανδαλίζειν την άδελφότητα· ό γαρ 
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τοιοϋ~όν τι τολμήσας διαπράξασ1'J·αι, όποίου άν ε'ίη καταλόγου, 
ίερομοναχος Ύ\ καi άπλ&ς I μοναχός, πρώτον μf.ν ταίς άραίς καl 
εύ~ύναις τοϋ το κοινόβιον τάξαντος ύποπεσείται κανονικώς 6πειτα 
ώς παραβάτης τijς ίδίας I αύτοϋ ύποσχέσεως, ύπ' άφορισμον είη 
άλυτον καl κατηραμένος καl άσυγχώρητος. El~' οϋτω καl της μονης 
άποδιωκέσ{)·ω ώς σκανδαlλοποιος και προφανώς συγχέων την άδελ
φότητα, όμοίως δε άφωρισμένος sσται καl μετα ~άνατον άλυτοc _, 
καl ό κοσμικοίς άρχουσι χρησάμενος I καi δι' αύτ&ν βουλόμενος 
την τοϋ ήγουμένου προστασίαν άναδέξασ1'Jαι· ώσαύτως δ6 καl οί 
ετερόv τι άνάρμσστσν αύτοίς επιχείρημα ζητοϋντες ληστρικως 1 εν 
τψ αύτψ ί!σονται δεσμψ, καl οί τφ κα1'Jηγο,;μένφ αύτ&ν μη ύπο
κύπτοντες καl κατα πάντα μή ύποτασσόμενοι· όμοίως δέ γε άφωρι-. 
σμένοι 6σονται I καi κατηραμένοι καi dσυγχώρητοι καi άλυτοι αίω
νίως, καl οί όπωσδήποτε τολμήσοντες άφελέσ~αι δυναστικώς έκ 
τοϋ μοναστηρίου αύτοϋ έξ &ν I οίκειο~ελ&ς άφιέρωσαν κτημάτων τε 
καl πραγμάτων χωραφίων τε καi άμπελίων όσπητίων, κήπων ύδρα
μύλων η ίερ&ν σκευών καi βιβλίων καi τ&v Ι λοιπών ~:ν αύτjj κινη
τών τε καi άκινήτων, κάν ι'iνδρες ώσι τυχον ΊΊ γυναίκες, ίερωμένοι 
η καl λα'ίκοί· ίερομόναχοι η καi άπλ&ς μοναχοί· τ&ν πλησίον Ι ταύ-

" ' '·Q ('Ι ' ' Θ δ' της η και μακρουεν· ωανου ...... κουτριανου, .... "εο ωρου ..... . 
Θεοδώρου ....... Εύστα~ίου ...... τ&ν βραγιαν&ν,' Γεωργίου τοϋ 
πνικοϋ, Χριστοδούλου καi Εύστα{)ίου έκ τ&ν ....... ,)' καl περl 
αύτοϋ γράφοντες I άποφαινόμε~α, 'ίνα κα~ώσπερ έπιστώ{)η ήμίν 
παρα πάντων έκ βά~ρων yijς άνεγερ~ijναι κατα το παρ ον τi]ν σεβα
σμίαν ταύτην μονην I καl ς(αυ)ροπήγιον π(ατ)ριαρχικόν, ύπά.ρχ1] 
~'--, ' ,, ' , ' 
απο του νυν ανεπηρεαστος και ακαταπατητος παρα τε τοϋ κατα 

τόπον 'Αρχιερέως καl παντος Ι προσώπου ίερωμένου τε καl λα'ίκοϋ, 
ούδ6ν άλλο πληρούσα, ειμη το τεταγμένον καi μόνον άένναον καΙ 
διηνεκες της εκκλησίας το μνημόσυνον 1 και το π(ατ)ριάρzου ονομα 
άναφέροντες οί λαχόντες ίερατεύειν έκείσε, ώς χρέος καi τοϋτο 
dδιάλειπτον Ιiχοντες περl δε ήγουμένου καl προεστ&τος Ι αύτ&ν, 
οί ίερομόναχοι καl μοναχοl την έκλογην αύτού ποιείτωσαν όπόταν 

' "Ιδε ό.νωτέρω έπιγρ. άρι-6'. 74. 

' 'Εκ τεσσάρων έξιτήλων στίχων μόνον τΟ.ς λέξεις ταύτας ηδυνήflην v' άναγνώσω. 

]. 
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εκαστος αύτ&ν 1] ~ανάτφ η παραιτ11σει, την προστασίαν ά.ποβά

ληται· Ι κα~ώς γε τοϋτο τηρείται καt έν ταίς τοϋ άγίου ορους σεβα
σμίαις μοναίς, καl έν πάσαις ταίς λοιπαίς -.:αίς τηρούσαις την τοϋ 

κοινοβίου κατάστασιν. I Είς γαρ την περl πάντων δήλωσιν έγένετο 
καi το παρον π(ατ)ριαρχικον σιγιλλι&δες γράμμα, καl έπεδό{)η τ[i 

σεβασμίq; και στ(αυ)ροπηγιακjj μονjj I της ύπεραγίας μου Θ(εοτό)κου 
της καλουμένης φανερωμένης, είς μόνιμον και διηνεκη την άσφά

λειαν και βεβαίωσιν: 

ί!τει ,ΖΞΔ' [= 1556 μ. Χ. J 1 μηνl 'Ια(νουα)ρ(ίφ), Ίνδικτιiονος ιδ'.l 

t Διονύσιος έλέφ Θ(εο)ϋ 'Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Ι 
νέας 'Ρώμης καl ΟικουμενικΌς Π(ατ)ριάρχης.Ι 

Έ&ωρή{)η το παρον παρ' έμοϋ Έξάρχου π[ατ]ριαρχικοϋ I δντος 
συν τοίς δυσlν άλλοις τφ q.χξe αύγούστου κγ'.>> I 

Γ' 

Σιγίλλιοv τού Οίκοvμεvικοϋ Πατριάρχου Κωvjπόλεως 

Θεολήπτοv Β' 

[ Έν πρωτοτύπφ, έπL μεμβQάνης έχούσης μήκος 0,50 καί πλάτος τΟ αύτό. - Τοϋ 

γεγραμμένου μέρους αί διαστάσεις 0,29X0,38J. 

«t Θεόληπτος έλέφ Θ(εο)ϋ άρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως 
νέας 'Ρώμης και οtκουμενικος πατριάρχης. 

t 'Όσον ή τ&ν ~είων και ίερ&ν μονών συντήρησις λυσιτελής 

έστι κατ' άμφω την ι:Οφέλειαν χορηγούσα· σώματι μεν τα δ.ναγκαία, 

ψυχjj δε την δια πράξεως καl 1'Jεωρίας ο[κείωσιν τοϋ Θ(εο)ϋ, I τόσον 
έπαινετον καl -&αυμάσιον το όλοψύχως έπικυροϋν τα τ&ν προ 1lμ&ν 

δ.οιδίμων π( ατ)ρ ιαρχ&ν γράμματα, καl ταϋτα και έπi συστάσει τ&ν 

~είων μον&ν καi μοναστηρίων ε[σί.l δόξομεν γό.ρ τότε συμφέρον 
dγαπaν τ&ν ίερ&ν μον&ν καl διάδοχοι είναι τ&ν μακαρίων τού

τωνάνδρ&ν τ&ν έγγράφως σαφηνισάντων τα δικαιώματα καl τας 

. ι Έπί τfι βάσει τοϋ σιγιλλίου τούτου έπανορ{tωτέα ή παρι1. Γεδεiον 11Πατριαρχικοt 

πίνακες,, σελ. 507 κ. έ. χρο~·ολογία τής πατριαρχείας Διονυσίου τοU Β'. 
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έλευt!ερίας τών I σεβασμίων μονών-ένt!έντος (;) και της ήμών 
μετριότητας συνοδικώς προκαt!ημένης, συνεδριαζόντων αύτ'[i καi 
τών παρευρεt!έντων ίερών μητροπολιτών, καi ύπερτίμων 1 έν 'άγίω 
πν(εύματ)ι άγαπητών άδελφών και συλλειτουργών αύτfjς, παρα~ 
στάντες οί έν τ'[i σεβασμίg στ(αυ)ροπηγιακfi μονfi τfi τιμωμένη 
έπ' όνόματι τ\'jς ύπεραγίας Θ(εοτό)κου της καλου\ μένης Φανερω
μένης, όσίως και t!εοφιλώς ένασκούμενοι προσεκόμισαν τίμια γράμ
ματα παλαιγενη τών προ ήμών άγιωτάτων π(ατ)ριαρχών, τού τε 
κυρ ου Διονυσίου και τών I μετ' αύτον συνιστώντα ταύτην την t!είαν 
μοvην το π(ατ)ριαρχικην είναι και στ(αυ)ροπήγιον καt!ολικον άνα
~ηρ~ττοντ~ καl το πα;τελε~&ερ_ον εύεργετούντα αύτ'[i και Ί]ξίωσαν I 
εμπονως επικυρωτικον και αu&ις γράμμα ήμέτερον προσνείμαι 

αύτοίς. Τούτου ένεκα την dξίωσιν αύτών dποδεξαμένη ώς εϋλογον 
και t!εοφιλη το παρον απολύει γράμμα 1 γνώμη και των εντυχόν
των 'Αρχιερέων καl ύπερτίμων έν <Αγίφ Πν(εύματ)ι dγαπητών 
άδελφών και συλλειτουργών της ήμών μετριότητας δι' ο-δ καl γρά
φουσα διορίζεται και έν άγίφ άποφαίνεται Ι πν(εύματ)ι· ϊνα αϋτη 
Ίi, σεβα~μία (π)ατριαρχικη μονη της Παναγίας μου της Φανερω
μενης η πλησίον τού λευκού ποταμού κειμένη είη παντελευt!έρα 
κ~ι l!χ!] i'fπαν δικαίωμα βέβαιον I ώς ταίς τιμίαις τών π(ατ)ρι(αρχι)
κων γραμμάτων dποφάσεσι κεκύρωται· μηδενός οντος τοϋ έναν
τιουμένου, μήτε του κατα τόπον έπισκόπου, μήτε τινος άλλου· έν 
dργίq dσυ\γνώστφ, καl άφορισμφ ά.λύτφ καi αίωνίφ τψ dπο Θ(εο)ϋ· 
διάγωσί τε οί έν αύτfi ένασκούμενοι δια παντος κοινοβιακώς, καt!α 
και τα έν τφ άγιωνύμφ ορει κοινοβιακα πολιτεύονται\ μοναστήρια 
και πάντα Ι!χωσι κοινά, ού μόνον βρώματα, καl πόματα, και σκεπά
σματα, ά.λλα και γνώμην dδελφικήν, και t!είαν &στε τον ετερον μη 
φt!ονείν τψ έτέρφ σκεπομένφ, I τυχόν, η έσ{Ηοντι, άλλα τα βάρη 
dλλήλων βαστάζειν κατα τον 1tεϊον 'Απόστολον· 6ν μόνον ζητούν
τες τί το &έλημα του κ(υρίο)υ· ολως κατ' ούδf:ν μη νοσφιζόμενοι τί 
τών τού μονα\στηρίου η 'ίδια πεκούλια, και γνώμας Ι!χοντες, dλλ' 
ο~δέ τι α~ρι όβο~ου παρέχοντες τφ κατα καιροuς π(ατ)ριάρχη η 
το, δ~ην.εκες μνη μοσυνον αύτοϋ· έχέτωσαν δε καi άδειαν, είς χρείαν Ι 
και αναγκην χειροτονίας, δν aν έθελήσωσιν οί μοναχοi τών Άρχιε-

). 
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ρέων προσκαλέσασθαι είς το ποιησαι τf]ν χειροτονίαν αύτήν· και 
ταύτα πάντα ύ.μετάτρεπτα και άμεταποίητα I είς το διην(εκΕ)ς έμμέ
·;ειν όρίζομεν· ό γαρ τολμήσων <'iλλως ποιησαι, η παραβfjναι τα 
καλώς διατυπωt!έντα καl έπικυρωθέντα καl την π(ατ)ριαρχικην 
αύτi]ν μονi]ν κατά τι βλάψαι·Ι καl τα π(ατ)ριαρχικa dνατρέψαι, 
ό τοιούτος ίερωμένος μεν ά\ν, dργος Ι!στω, λα'ίκος δέ, dφ~ρισμένος, 
καl κατηραμένος καi aσυγχώρητος και ταίς άραίς τών τ ι η'. 1tεο
φόρων Ι π( ατέ)ρων ύπόδικος έπι τούτοις γαρ i'fπασιν έγένετο κα\ 
το παρον π(ατ)ριαρχικον σιγιλλιώδες γράμμα κα\ έδόt!η τfi σεβα
σμίg π(ατ)ριαρχικfi στ(αυ)ροπηγιακjj μονjj της Παναγίας μο~ I τ~ς 
Φανερωμένης, είς άσφάλ~ιαν.- 'Εν Ι!τει ZccΔ' [ = 1586 μ. Χ.] Ινδι
κτιώνος ιδ ·, κατα μην α 'Ιούνιον.Ι 

-j- Θεόληπτος έλέφ Θ(εο)ύ 'Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως 
νέας <Ρώμης και οίκουμενικος πατριάρχηςχ.\ 

Δ' 

Σιγίλλιον τού Οίκοvμενικού Πατριάρχου 

Κων/πόλεως Παρ1J-ενίοv ΔΌ 

['Εν πρωτοτύπφ, επt μεμβράνης, r]ς τΟ μεν μήκος 0,54, τΟ δf: πλάτος, 0,56.- Τοiι 
γεγραμμένου μέρους α1 διαστάσεις 0,33X0,48J. 

«t Παρθένιος 'Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, νέας Ψώ
μης, και Οίκουμενικος πατριάρχης.\ 

t Τών ύπο χρόνον συρρεϊν τε καl άπορρεϊν τφ χρόνφ ρέοντι 
πεφυκότων οί έξ άλώνος τον άλώνα κατα διαδοχi]ν άμείβοντες 
αν(t!ρωπ)οι, της τών οντως καλών, καl άναγκαίας έν κόσμφ δια
μονης προνοούμενοι, καl πολυζω'ίαν \ ώς έφικτον αύτοίς έφιέμενοι 
προσπορίσασt!·αι, τοίς dμαυροϋσ1tαι ταχu πεφυκόσιν άντισοφίζεσ&αί 
πως τψ χρόνφ, -θείφ σοφίσματι μεμα&ήκασι, καl τών αύτοu παν
δαματόρων όδόντ.ων τf]ν άκμi]ν \ μικρον καταμβλύνοντες, ταίς άμοι
βαίαις τών πραγμάτων άνανεώσεσι, τi]ν ζωi]ν τών έν κόσμφ χρη
σίμων, έπι πολu παρατείνεσθαι παρεσκεύασαν, έν&έντος κσ.l ή 
κα1t' ήμίiς του χ(ριστο)ϋ μεγάλη έκκλησία, \ φροντίσιν δλαις άνω-θεν 

19 
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ε'ίωίl'ε τα φίΜσαντα, διαδοχικώς gεl καινουργεϊν, τών έπ' εύλόγοις 

αtτίαις συντελεσίl'εισών 6.ποφάσεων ύπομν1]ματσ: καl πάντων μάλι

στα τα τών σταυροπηγίων περικρατύνειν καί, Ι δση δύναμις, έμπε

δουν, έπl τ ψ ένεργεϊσίl'αι τών φιλοίl'έων σ.κατάπαυστσν το μνη μό

συνον- καl την σπουδ1']ν τών όμοίων ούχ 1'jττον προς το καλον 

διεγείρεσiJαι· καl γό.ρ U.μελουμένης της τών ύπομνημάτων U.νακαι

νίσεως, η χρονικη περιπέτεια βυίl'φ της λ1]ίl'ης καλο)ν άπάντων 

προδιδουσα τ1']ν ύποτύπωσιν, ού την τυχουσαν τοίς όψιγόνοις ζημίαν 

δεινώς προστρίψεται. Έπειδ1Ί τοιγαρουν Ι καl τανuν ένεφανίσ&ησαν 

1]μϊν παλαιγενη τινα τών πρόπαλαι U.οιδίμων πατριαρχών γράμματα, 

παριστώντα τ1']ν πολυχρόνιον έκ βάίl'ρων οίκοδομήν, καl σταυρο

πηγιακΊ']ν φιλοτιμίαν, να\ μ1']ν καl παντελη Ι έλευ&ερίαν σuν τούτοις, 

του ίερου καl σεβασμίου μοναστηρίου, του κατα τ1']ν έπισκοπην 

Λητζδ.ς καl 'Αγράφων έν τοϊς όρίοις, καl τόποις τών Πενιανιτών 

καλουμένου, του Λευκοποτάμου πλησίον, Ι έπ' όνόματι σεμνυμο

μένου της ύπερ λόγον τον λόγον κυησάσης ύπερενδόξου δεσποίνης 

1]μών Θεοτόκου καl U.ειπαρiJένου Μαρίας κεκλημένου τε της Φανε

ρωμένης, καl έπώlνυμον f!χοντος φημίζεσίl'αι της Τετάρνης κοινο

βιακου τε κα&εστηκότος, έξ αύτης της πρώτης αύτου κατάρξεως 

ύπο του U.νεγείραντος αύτο Ηεοφιλους U.νδρός, καl έναρέτου 

Δαβlδ I ίερομονάχου, καl τών συναντιλαβόντων ·αύτψ Μεθοδίου 
ίερομονάχου, καl έτέρων δύο, τών εuλαβεστάτων αuτοίς U.δελ

φών, καl μετό. πολλης της ίκεσίας προσδραμόντες τfi κοινfi 

κηlδεμονίι,ι καl προστασίι,ι της καiJ' Yjμii.ς του Χ(ρισrο)υ μεγά

λ~ς έκκλησ~ας, οί έν αύτφ φιλαρέτως συνασκούμενοι, καl ψυχι

κως γυμναζομενοι πατέρες, ήξίωσαν ήμδ.ς Ι έπιλαβέσ&αι της iJείας 

ταύτης μονης ώς την φροντίδα τών άπανταχου άγίων έκκλη

σιών iJεόίl'εν έμπιστευiJ·έντας, καl γράμμα νέον, καiJό. νενόμισται, 

π(ατ)ριαρχικον I προσεπιβραβευσαι τοίς παλαιγενέσιν έκείνοις γράμ
μασι, προς μονιμωτέραν κατάστασιν, καl έναργεστέραν U.σφάλειαν 

των του διαληφίl'έντος μοναστηρίου προτερημάτων, της U.ρχαιο

γόνου Ι περι α υ το π( ατ)ριαρzικης φιλοτιμίας, ών περ την σύν

τονον ίκεσίαν, καl μετ' εύλαβείας δέησιν, ατ' ευλογον ο:Uσαν, U.πο

δεξάμενοι προσηνώς, ώς έπικλινείς 'ίσχοντες U.εl τό.ς U.κοας προς 

i 
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την 1 tών καλών καl &εοφιλών Ι!ργωv έκπλήρωσιν, καl περL_πλεί
στον μii.λλον ποιούμενοι την τών ίερών μοναστηρίων στερεωσιν, 
βελτίωσίν τε καl σύστασιν· καl γαρ ταίς ούρανίαις άμιλλώμενα 
ταυτα δήπου χ οi ρείαις, uμνοις U.διαλείπτοις Θ(εον) γεραίρουσι, δια 
τών έν αύτοϊς φιλασκούντων έναρέτων U.νδρών, καl πάνυ δικαίως 
περιποιητέα πάσι πεφυκέναι προσήκει, τοϊς σ.γαπώσι προ πάντων 
κατ' έντολην I θείαν Θ(εό)ν- ώς σ.γαπητc'ι καl γαρ τα ~κηνώματ'α 
κ(υρίο)υ τών δυνάμεων, το ίερον τρανώς καίl'ομολογειν μεμα&η
καμεν λόγιον, κατενεύσαμεν ταϊς αuτών ίκεσίαις, οuκ ελαττον αίδε
σθέντες την πρεσβυγενη Ι σεμνότητα του ίερου αύτου καταγωγίου, 
καl γαρ πδ.ν το U.ρχαιότητι διαφέρον ~η έκκλησίι,ι, έ~τlν.,αίδέ~ιμον, 
τούτου χάριν γράφομεν καl U.ποφαινομείl'α συνοδικως, ινα το δια-• Θ , ) , 
ληφ1tsν ίερον μοναlστήριον της ύπεραγίας μου "εοτοκου, κεκ .ημε-
νης της Φανερωμένης,έπιλ:γό~ενον δs Τετά?νη, μετ~ τ~ν' προ,σόν,των 
αuτψ μετοχίων, του τ' έπ όνοματι τιμωμενου, του αγιου ενδ~ξου 
μεγαλομάρτυρας Ι Δημητρίου, έν χωρίφ τψ Δραγαμέστφ 

1 
καΛου

μένου, κατ&. την έπαρχίαν Ναυπάκτου καl 'Άρτης, του φιλοπονη
{}έντος καl προσκολληiJέντος τψ αuτψ μοναστηρίφ πρόπαλα~ παρά. 
τινος αύτου μοναχου 'Α{}·ανασίου ίδιοκουlρίτου δηλαδη τηςΤετάρ
νης σuν τψ παρεκκλησίφ αύτου της Παναγίας κ~l τών )~οιπ~ν ~γ~,ι
{}uρούντων τψ μοναστηρίφ του άγίου Γεωργιου και του αγιου 
Δημητρίου σuν τοϊς αuτώ'' παρεκκλησίοις καl πάντων τών ένυπαρ l
χόντων τέως αύτψ καl τών με1tύστερον Θ(εο)υ ε:,έ:ι έ~ιγενησ~με
νων κτημάτων καl U.φιερωμάτων κινητών τε και ακινητων, μεχρι 
της τών αίώνων συντελείας εlναι καl λέγεται, καl παρα π~ντω~ 
διαγινώσκεται, καiJ·άπερ έξ U.ρχης Ι κα&ιέρωται, σταυροπηγιακο~, και 
π( ατ)ριαρχικ6ν, άναντιρρΊlτω,ν, βεβαί~\1 κα'ί ά'μετατρ~πt~)V με~ιον;~ν 
τών U.ρχαίων αύτου γραμματων, και σιγιλλι~ν, και ~αντ~ ελευθ~
ρον, καl άσύδοτον, καl U.καταζήτητον, U.ρlκουμεν?υ του ~~;α κα~ρο~ς 
π( ατ)ριά.ρχου, μόνφ τψ διηνεκεί αύτου μνημοσυνφ, και ολως αδ~υ
λωτον, καl U.καταπάτητον, U.πηλλαγμένον αύτό τε καl τ&. εtρημενα 
μετόχια αύτου, πάσης καl παντοίας δυναστείας, καl καταlδουλώ~ 
σεως, καl aλλης έξουσίας καl δεσποτείας, έκτος της του οίκουμενιχου 

1 ΧωQί.Ον του τέως δήμου 'Αστακοίi τf]ς Βονίτσης. 
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{}ρόνου δεφενδεύσεωξ, ω)τον καl μόνον ιδίαν άρχijν γινώσκοντα 

καl αuτφ κα{)υποκείμενα καl ύπ' αύτοϋ μόνου δεσποζόμενα, περιl

{)·αλπόμενόν τε ύπο της π\ατ)ριαρχικης προστασίας, ώς π( ατ)ριαρχι

κον μοναστήριον, καl τφ οtκουμενικψ κριτηρίφ κσ:&υποκϋπτον, συν 

τοϊς αύτψ μετοχίοις, καl εtς αύτο άναγόμενον· μη δε μίαν έχόντων Ι 

αδειαν τών κατa τόπον άρχιερατευόντων, ii τινος τών έξάρχων, 
κατεπεμβαίνειν αύτών, καl έπηρεάζειν, καl ένοχλεϊν, καl ..... . 
τους έν αύτοϊς διαιτωμένους πατέρας, η καταlδυναστεύειν, καl άπαι

τεϊν έξ αύτών δόσεις όποιασοϋν, άλλa διάγωσιν άνενόχλητοι, καl 

άτάραχοι, μνημονεύοντες τοϋ π[ατ]ριαρχικοϋ ονόματος, έν πάσαις 

ταϊς ίεραϊς τελεταϊς, καl βιοϋντες Ι σεμνώς καl κοσμίως, καl έναρέ

τως. έν όμονοίg καl κοινοβιακψ βίφ, δι' ού ή άλη{)Ύις καl tσάγγελος 

μοναδικη πολιτεία χαρακτηρίζεται· κατa την έκτεitεϊσαν ύπο τοϋ 

κτ1]τορος καl γέροντος I αύτών ύποτύπωσιν, περί τε της τοϋ κα{)η
γουμένου αύτών έκλογης καl καταστάσεως καl της λοιπης αύτών 

διαγωγης καl άσΚ1Jσεως τaς δ/; χειροτονίας αύτών sχωσιν aδειαν 

προσκαλεϊσ{)αι I τών άρχιερέων, δν Cl.ν έitέλωσι τοϋ έκτελεϊν αύτaς 
μετa πάσης της κανονικης παρατηρήσεως, κατa τijν συνήitειαν τών 

άπανταχοϋ σταυροπηγίωv- ος δ' αν οψέποτε διανοηitείη 1 παρασα

λεϋσαί πως καl διασεϊσαι τijν σταυροπηγιακijν άξίαν, καl έλευitερίαν 

τοϋ μοναστηρίου αύτοϋ καl τών εtρημένων αύτοϋ μετοχίων, i] βλά
βην η ζημίαν τινa προξενησαι αύτοϊς, I όποίας tlν ε'ίη τάξεως, καl 

όποίου βαitμοϋ, άφωρισμένος ύπάρχοι, άπο π( ατ)ρός, υίοϋ, καl άγίου 

πν[εύματ]ος, της παναγίας καl ζωαρχικης τριάδος καl κατηραμένος, 

καl άσυγχώρητος, καl aλυτος μετa {)άνατον Ι αtωνίως, καl ταϊς 

πατρι( αρχι)καϊς, καl συνοδικαϊς άραϊς ύπόδικος, καl 6νοχος τοϋ 

πυρος της γεέννης. 'Όitεν εις 6νδειξιν, έγένετο καl το πατριαρχικόν, 

σιγιλλι&δες, έπιβεβαιωτήριον τοϋτο I γράμμα καl έδό{)η τφ εtρη
μένφ π( ατ)ριαρχικφ καl σταυροπηγιακφ μοναστηρίφ, της Παναγίας 

Φανερωμένης καλουμένης. 

Έν 6τει σ[ωτη]ρ[ί]φ gχος' ( = 1676) μηνl Ίουνίφ Ίνδικτιώνος ΔΌ 1»1 

~Έπεται ή ύπογραφη τοU Πατριάρχου καl κάτω{i ι αϋtfjς αL ύπογραφαl 

14 η 15 Ά ρχιερέων. 

.... 
i 
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Ε' 

Σιγίλιοv τοϋ Οίκουμεvικοϋ Πατριάρχου Κωvjπόλεως 
Γρηγορίου τοϋ Ε Ό 

['Εν πρωτοτύπφ~ έπl μεμβράνης~ έχούσης μήκος μέν 0~60, πλάτος δε 0,46. --Αί δια
στάσεις του γεγραμμένοu μέρους ε!.σί 0,41 xo,40l. 

t Γρηγόριος έλέφ Θεφ άρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, 
νέας ~Ρώμης καl οίκουμενικΟς πατριάρχης. 

·r "Ο σα μεν κατα τους itείους itεσμούς, καl τους ίερους άποστ~
λικους καl συνοδικους κανόνας τυγχάνει διακυβερνώμενα πολλην 
6χουσι τΎ]ν χάοιν παρα Θεοϋ καl ελεος μέγιστον. 'Όσα δε τούlναν
τίΌν παραβ~ί~ει τών δρων έκι;ρεπόμενα, έν τούτοις προφανΎ]ς ή 
άκοσμία, κατάδηλος fι φ{)ορά., καl έπl πfiσι~ 1] τών ~υχ&; άπώλ.~ια. 
εt ,αρ καl1'άπερ οί περl τών κα{}·' §καστα εκκλη lσιων νομοι, ουτω 
καl

1

οί περl τών σταυροπηγιακο)ν μοναστηρίων τών ύπο τφ κα{)·' 1]μfiς 
άποστολικψ καl οtκουμενικψ &ρόνφ άπαράτρεπτοι διαφυλά.ττοιντο 
καl της κατα νόμους επιμελείας καl προlστασίας κgκεϊνα 11ξιοϋντο 
παρα τΟ)V U.εl π(ατ)ριαρχευόντων, ούκ αν τοιαύτα καl τηλικαϋτα τα 
δει να το τς μοναστηρίοις συνέβαινεν .. Άλλ' έπειδή, ούκ ο'ίδαμεν δπως, 
τών ίερών παρημελημένων νόμων I εtς τοσαύτην περιηλ{)ω άκατα
στασίαν καl έλεεινΎ]ν άπώλειαν τα ίερα ταϋτα καταφύγια, δια ταϋτα , ' ' 
εύ&υς ά.νειληφόσιν ήμϊν τους ο'ίακας τοϋ παγκοίνου τουτουί σκα-
φους, εδοξε προς τοϊς αλlλοις, καl τα παρημελημένα αύτ~ εύα~η 
μοναστήρια διορ{)ώσασitαι, 6.φορο)σι προς το έκείνων συ~φερον,,ως 
μέλη γν1]σια δντα της καit' ήμfiς τοϋ Χ(ριστο)ϋ μεγ~λης εκκλησ,ιας, 
καl τψ ς(αυ)ροπηγιlακψ καl π(ατ)ριαρχικψ προνομιφ τετιμημ~να: 
αλλως τε ούδs καινούς τινες &φ' έαυτών νόμους φέρουσιν, α~λ 
άρχαίους άνανεουμένους καl γεραρούς τΎ]ν γαρ τών έκκλησιαστικων 
πρ~γμάτων προστασίαν Ι τοϊς έπισκόποις έπιτρέπουσιν οί itεϊοι καl 
ίεροl νόu.οι καl κανόνες, τον τοϋ Θ(εο)ϋ φόβον προτί&εσl1'αι διακε
λευόμεν~ι, 'ίνα, ε'ίγε δέοιντο, καl αύτοl άπολαμβάνωσιν, δν τρόπον 
ό Δο' τών άγίων 'Αποlστόλων κανών, καl ό κεό' της έν Άντιοχείq 
ίερfiς συνόδου, καl ή έν Χαλκηδόνι, ού μην άλλα καl της έν Ν ικαίq 
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ο"τειεος '"' βος '-~'Α' • και ο ι και της .·;ν γκυρ~L ο ιε0' καl ό μ-&ος, και της έν 

Τρούλλφ, και Ciλλοι I πλείστ, ο σοι σεπτοi νόμοι καi κανόνες σαφώς 
φαίνονται τ1]ν τών ίερών μοναστηρ{ων έξουσίαν τοίς έπισκόποις 
διδόντες, &στε μεταλαμβάνειν μεν και αuτοuς τών δεόντων, είγε 
δέοιντσ, είς τας έαυτων 1 χρείας, την δε περι εκείνα sπιμέλειαν μεγί
στην τε, και ώς Θ(εο)ϋ έφορ&ντος ποιεϊσ-&αι, 'ίνα προστατεύωσιν 
αuτών, και οί:,ωνόμους και έπιτρόπους και ηγουμένους άποκα-&ι
στώσιν έν αuτοίς, κα/λ&ς περι της αυξήσεως και βελτιώσεως τούτων 
έπιμελούμενοι, ϊνα μrι δι' άμέλειαν Ι!νοχοι γένωνται τοίς έκ τών 
νόμων έπιτιμίοις οί δε οίκονόμοι, 1iγούμενοί τε και έπίτροποι δια
μένουσιν ύπο Ι την εξσυσίαν των επισκόπων, και δίχα της &δείας 
αυτών, μήτε πωλώσι μοναστηριακόν τι κτημα, &λλ' οίκονομώσι 
καλώς προς την έκείνων όδηγίαν και αδειαν, οπως μη και αυτοl ώς 
άνα jτρέποντες τους έκκλησιαστικοuς τούτους ο ρους και κανόνας, 
βαρυτάτοις ύποπέσωσι τοίς έπιτιμίοις και τιμωρίαις. Ταϋτα μεν οi)ν 
οί -&είοι νόμοι άποφαίνονται περl τών ίερών μοναστηρίων· τούτων 
δε τα Ι μεν τοϊς κατα τόπον επιτετραμμένοις ενσριακα της πρωτευ
ούσης έξαιρετικης ώς είκος έπ' αυξήσει τυγχάνει έπιμελείας, μόνα 
δε τ&. τj'j ς(αυ)ροπηγιακjj ά.ξίq. τετιμημένα, ούκ οtδαμεν οπως, /προ 
χρόνων πολλών παρημέληντα~ και δέον ώς Θεοϋ &φορ&ντος 
διοικεϊσ-&αι αύτά, καi έκ παντος τρόπου έπιμελείας τής &ναλόγου 
ά.ξιοϋσ-&αι, οπως αυτοίς τών άγα-&ών τα μεν ύπάρχοντα δια/ μένη, 
περιποιείται δε τα προσγενησόμενα iiν, τών δε φαύλων τα μεν 
προσόντα ά.ποδιοπομπεϊται, τα δε συμβησόμενα ilν διακωλύωνται. 
Τοιαύτην ο'δν κατα νόμους την ύπερ αυτων j πάντων των ς(αυ)ρο
~ηγ;ακώv ήμών μοναστηρίων κα-&όλου φροντίδα κατεβάlλομεν, 
ενft·εμενοι κατα κοινην γνώμην, και συνοδικi]ν διάγνωσιν ίερον 
τόμον &ποφαινόμενον συνφδα τοίς ίεροίς Ι νόμοις και τοϊς &δε 
γραφομένοις, περl της είς το έξης ά.ρίστης διοικήσεως έκάστου 
ς(αυ)ροπηγιακοϋ μοναστηρίου, και ευνομίας τών άσκουμένων όσιω
τάτων π(ατέ)ρων, καl της δυνατης ά.ντιλήψεως, καl &μέσου ι προστα
σίας αυτών, παρα της καft' ήμδ.ς άγίας τοϋ Χ(ριστο)ϋ μεγάλης 
'Εκκλησίας, άνανεοϋντες τα παλαιγενη π( ατ)ρ ιαρχικα και συνοδικa 
αυτών σιγίλλια δωρεάν, καl έπικυροϋντες ι'iπαξ τα ς(αυ)ροjπηγιακa .. 
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αυτών- προνόμια είς διηνεκή συντήρησιν αυτών και ασφάλειαν, μη 

δεόμενα ποτs ά.νανεόJσεως και έπικυρώσεως, ώς και περl τοϋ ίεροϋ 

και σεβασμίου μοναστηρίου της ύπεραγίας δεσποίlνης ήμ&ν Θεο

τόκου της φανερωμένης, έπιλεγομένου τής Τετάρνης, έν τj'j έπισκοπjj 

Λιτζiiς καl 'Αγράφων· ένεφανίσ{)η γαρ Ίjδη ήμίν πατριαρχικόν, 

συνοδικόν, σιγγιλι&δες γρά.μμα τοϋ &οιδίμου έν π(ατ)ριάρχαις I 
Γαβρι1]λ ', περι της aρχαίας σταυροπηγιακης αυτοϋ άξίας, κατα το 
έμcprL\•ισ{)·f.ν τότε προγενέστερον σιγγίλιον τοϋ ά.οιδίμου Παρ-&ενίου, 

περιέχον οτι Δαβίδ τις ίερομόΙ•αχος τότε, I Ι!χων συνεργοuς Με-&ό
διόν τι να, καi έτέρους δύω άδελφοuς ά.νήγειρεν αuτό, και rκ πρόJτης 

κατάρξεως σταυροπηγιακjj άξίr,ι έτετίμητο· και άποφαινόμενον 'ίνα 

το μοναστ1jριον τούτο, μετα τών μετοχίων αυτοϋ, τοϋτε έπ' όνόματι 

τοϋ άγίου ένδόξου Ι μεγαλομάρτυρας Δημητρίου έν χωρίφ Δραγα

μέστι:ρ έν τjj έπαρχίq. Ναυπάκτου καl "Αρτης, δπερ προσεκόλλησε τ φ 

μοναστηρίφ τούτφ πρόπαλαι μοναστηριακός τις μοναχος Ά-&ανά

σιος, σuν τφ παρεκκλησίι:ρ αυτοϋ της Ι Παναγίας, καl τών λοιπών 

άγχιθυρούντων τφ μοναστηρίφ, τοϋ τε άγίου Γεωργίου δηλαδή, 

και τσϋ άγίου Δημητρίου σuν τοίς αυτών παρεκκλησίοις, και μετα 

πά.ντων τών κτημάτων και πραγμάτων αυτου ύπάρχει σταυlροπή

γιον. Εtς &νακα.ίνισιν oi)v τούτου γράφοντες δια τοϋ παρόντος 

ήμετέρου πατριαρχικού και συνοδικοϋ σιγγιλιώδους γράμματος, 

άποφαινόμείJ·α συνοδικώς μετ&, τών περi ήμδ.ς ίερωτάτων άρχιερέων 

και ύπερlτίμων, και έν άγίι:ρ πν(εύματ)ι άγαπητών ήμών άδελφοJν, 

καl συλλειτουργών, "ίνα το ρη-&εν ίερον και σεβάσμιον μοναστήριον 

της ύπεραγίας δεσπο(νης ήμών Θεοτόκου της φανερωμένης, έπιλε

γομένου τΊϊς Τετάρlνης το έν τjj έπισκοπjj Λιτζδ.ς και 'Αγράφων, 

μετ α τών σ.νωτέρω άπηριft·μη μένων μετοχίων και παρεκκλησίων 

αυτοϋ· και μετα πάντων τών λοιπών κτημάτων και πραγμάτων καi 

aφιερωμάτων αuτοϋ κινητών τε I και άκινήτων, τών τε Ίjδη οντων 
καl τών εtσέπειτα προσγενησομένων καί, ώς ανέκαθεν καi έξ άρχης 

οϋτω καl είς τον έξης ι'iπαντα χρόνον ύπάρχn και λέγηται και πα.ρα 

πά.ντων γινώσκηται, 1]μέτερον Ι πατριαρχικόν, σταυροπηγιακόν, άδού

λωτον, &καταπάτητον, και δλως &νενόχλητον παρΌύτινοϋν προσώ-

1 ΤΟ σιγίλλιον τοϋ Πατριάρχου τούτου δεν σώ'ζεται έν τϋ Moνfi . 
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που ίερωμένου ij λαϊκού, μνημονευομένου έν ω)τψ τού κανονικού 
πατριαρχικού ονόματος, εχον και το 1 προνόμιον κατα πατριαρχικην 
φιλοτιμίαν, &στε τον κατα καιρΟ'uς εν αύτψ ήγούμενον εν ταίς έορ
τασίμοις ήμέραις φορείν επ' έκκλησίας μανδύαν, προχειριζόμενον 
καl πατερίτζαν· καl πρώτον μεν ύlπάρχη άπηλλαγμένόν πάσης έξαρ
χικης έξουσίας καl δεσποτείας, δεύτερον δε λόγφ ύποταγης άποδιδψ 
κα&' i!καστον Ι!τος άπαραιτήτως γρ(όσι)α ε'ίκοσι πέντε είς το κοινον 
της καiJ' ή μας τού Χ(ριστο)ύ μεγάλης Ι έκκλησίας, καl λαμβάνη εξο
φλητικην άπόδειξιν κατα το vφος τών έπαρχιών· καl οvτως άναλα
βον το άρχαίον γεραρον της σταυροπηγιακης άξίας προνόμιον, καl 
καλώς διοικούμενον, I ώς μέλος γνήσιον τού κα&' ή μας άγιωτάτου, 
πατριαρχικού, άποστολικού, καl οίκουμενικού Θρόνου, ό έν αύτψ 
κατ& καιρΟ'uς ήγούμενος, &σπερ οί άρχιερείς, οvτω καl αύτος γρά
φειάμέσως προς την κα&'ήμας τού Χ(ριστο)ύ μεγάλην εκκληlσίαν, 
καl άξιώται της προσηκούσης υπερασπίσεως εν ταίς συμβαινούσαις 
χρείαις και ύπο&έσεσι· τρίτον, διαφυλάττωνται καταγεγραμμένα έν 
τψ διωρισμένφ κώδικι της μεγάλης εκκλησίας, απαντα 1 τα κτήματα 
καl άφιερώματα αύτού και τα χρέη, καl το τού ήγουμένου δνομα, 
τέταρτον δε το σιγίλιον αύτού μένη άπαράτρεπτον καl άπαράβα
τον, μη δεόμενον ποτε άνανεώσεως καi έπικυρώlσεως έκκλησιαστι
κης πέμπτον, μηδεiς τού λοιπού γίΊνηται έν αύτψ ήγούμενος άνευ 
γράμματος πατριαρχικοϋ και συνοδικοϋ, άλλ' έπειδαν ελωνται αύτον 
γνώμη κοινfi οί συγκοινοβιάται π(ατέ)ρες, τότε άποστέλληται Ι 
παρ' αύτοϋ κοινη ένυπόγρ<iφος και ένσφράγιστος άναφορα περl της 
τοιαύτης έκλογης προς τον κατα καιρους οίκουμενικον πατριάρχην, 
καl οvτω δι' έκκλησιαστικοϋ άποκαiJιστiiται ό ή γούμενος τοϋ μονα
στηρίου τούlτου, σημειουμένου καl τοϋ ονόματος αύτοϋ έν τψ 
(ιη&έντι κώδικι οφείλων κατ' Ι!τος έξαποστέλλειν άκριβη ένυπόγρα
φσν και ενσφράγιστον καταγραφην το)ν τοϋ sτους Εκείνου μοναστη
ριακών έσόδων και έξόδων. Ι i!κτον, ή σφραγlς τοϋ μοναστηρίου 
διαιρεiJj'j είς ψ1jματα τέσσαρα, καi ή μεν λαβη παρακατατε&ειμένη 
ύπάρχ'!] τ φ ήγουμένφ, τα δε τέσσαρα τμήματα, -tέσσαρσι συγκοινο
βιάταις πατράσιν, έκλεγομένοις κοιlνώς παρ& πάντων τών συγκοι
νοβιατών π(ατέ)ρων. i!βδομον οί επιτετραμμένοι τα τέσσαρα τμή-

ι 
"I 
I 

.. 
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ματ~ καl την λαβ1]ν μη sχωσιν aδειαν κα&' έαυτους σφραγίζειν 
μοναστηριακας χρεωστικdς όμολογίας, άλλ' έπll παρουσίιt το)ν 

προκριτωτέρων εν τοίς συγκοινοβιάταις, ύπογραφομένων κ~κείνων 

ίδίαις χερσίν, αί δε μη κατα τον είρημένον τρόπον γεγραμμέναι καl 

εσφραγισμέναι όμολογίαι, νομίζωνται μ1'\ τοϋ μοναστηρίου, άλλ' 

'ίδιαι Ι τών κατ' ίδίαν σφραγισάντων, καi έκείνοι έξ ίδίων άποπλη

ρώσι τdς έμπεριεχομένας έν ταίς τοιαύταις όμολογίαις χρηματικdς 

ποσότητας ο~τοι δέ, δηλαδη ό ήγούμενος μετ& τών τεσσάρων τών 

έπψετραμμένων τα της σφραγίδος τμ1]ματα Ι!χωσι πiiσαν πληρε

ξουσιότητα της έκκλησίας, έπιtιμiiν, σωφρονίζειν, άποβάλλειν έκ 

της μονης τους άτακτοϋντας, καl τους έκνευροϋντας τους μετερχο

μένους το aiJλoν 1 της ασκήσεως, και μη πειiJομένους τελευταίον 

διd κοινης αύτών άναφορας άναγγέλλειν τfi έκκλησίψ δγδοον, 

μηδεις τοϋ μοναστηρίου τούτου δύνηται τοϋ λοιπού πωλείν μονα

στηριακον ύποστατικον Cίνευ Ι της νομίμου είδήσεως τοϋ κατ& καιρον 

οίκουμενικοϋ πατριάρχου, εί μη μόνον τdς κατ' Ι!τος έπικαρπίας, 

καl τ& γεννήματα, καl τα μοναστηριακα &ρέμματα δια τιΧς άναγκαίας 

αύτων χρείας εννατοv, έπειδαν 1 εν χρείιt χειροτονίας γένωνται, 

Ι!χωσιν αδειαν προσκαλεί ν είς το σταυροπηγιακον 1l μών τοϋτο μονα
στήριον, δν aν βούλωνται τών άρχιερέων, φέροντα Ι!γγραφον αδειαν 
πατριαρχικην και συνοδικήν, έπι τψ έκτεlλείν αύτην μετ& πάσης 

της κανονικης παρατηρήσεως δέκατον δε καl τελευταίον οφείλωσιν 

οί έν αύτψ συνασκούμενοι όσιώτατοι π(ατέ)ρες φυλάττειν τα εν τψ 

παρόντι έκτι&έμενα άπαράτρεπτα και άπαράl βατα δια παντός, καl 

πεί&εσ&αι τψ κατ& καιρους ήγουμένφ, καl διάγειν σεμνώς, είρηνι

κώς, καl dμέμπτως κατα τον τύπον τοϋ μοναδικού έπαγγέλματος, 

άφορώντες προς την κοσμιότητα αύτοϋ, καl την I κατ& Θ(εο)ν δια
γωγην καi πολιτείαν, καi προς την βελτίωσιν καl αΊJξησιν τοϋ ίεροϋ 

ήμών τούτου σταυροπηγιακού μοναστηρίου, έπόμενοι τψ &εοφιλεί 
σκοπψ της έκκλησίας, τfjς άγρύπνως προνοούσης περι τfjς εύlστα

&είας τών ύποκειμένων αύτj'j σταυροπηγιακών ίερών μοναστηρίων, 

καl έν ταίς ίεραίς άκολου&ίαις διαφυλάττειν την άρχαίαν διατύπω

σιν άπαράτρεπτον· δστις δε καl όποίος τών χ(ριστια)νών ίερωμένος I 
η λα"ίκος όποιασοϋν τάξεως καl βα{tμοϋ, τολμήσει παραβηναι 
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όπωσοϋν τd έν τφ παρόντι νομίμως καi κανονικώς &ποφαν{}έντα 
και άνατρέψαι τι τ&ν άνωτέρω καταγεγραμμένων, ό τοιοϋτος άφω~ 
~ισμένος I εϊη, καl κατηραμένος καl άσυγχώρητος, και μετa {)άνατον 
~λυ~ος, κα l πάσαις ταίς πατρι(αρχι)καίς καl συνοδικαίς άραϊς 
υπευ-Q ~ ' " 'δ ' " " υυ v~ς, ,:α ι υπο ικο'ς και ενοχο~ τ φ αtωνίcρ πυρ\ τijς γεέννης. 
Ο{)εν εις ενδειiξιν και διηνεκη την ά.σφάλειαν, έγένετο καl το 
~αρ~ν< ή~έτε?ον π~τριαρ~ι:όν, σιγγιλι&δες γράμμα, καταστρωiJ/>ν 
ε~ τ~ ,ιερ;J ~ωδι~ι της κα{) ημa.ς τοϋ Χ(ριστο)ϋ μεγά.λης έκκλησίας 1 

τcρ επ, αυ,:cρ τουτcρ ,διωρισμένcρ, καl έδό{}η είς το §η{)sν μονασηj
ριο~. ~ν ετει σωτη~ιcρ, χιλιοστφ, έπτακοσιοστφ ένενηκοστφ, όγδόψ 
κατα μηνα φευρουαριον, έπινεμήσεως πρώτης: -Ι, 

<Έ~ετ~ι ή ύ~ογρ~φη, το~ πατρι~ρχου ~"ρηγορίου καl κάτω-θεν αυτης 11 
συνοδικων αρχιερεων. Επι του σιγιλλιου τσυτου είναι προ-σηρτημένη σφραγlς 
μολυβδίνη, έπl μf:v τfίς μιάς Οψεως φέρουσα, κεφαλαίοις γράμμασι·v Εκτύπως: 

Γρηγοριος * έλεω ΘεοV '~ αρχιεπίσκοπος .l(ωνσταντινουπολεως Νεας Ρώμης 
καt * Οικουμε,•ικΟς '" Πατριαρχης. Agi1Z» 

έπl δf: τfjς έτέρας εLκονίζουσα την Θεοτόκον. 

ΠΑΝΑΓ. Η. ΙΙΟΥΛΠ'ΣΑ:Ο: 

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΞ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ 

Έν συνεχείq. πρΟς τdς ύπΟ του κ. Πουλίτσα dνωτέρω δημοσιευομένας 

έπιγραφdς ~ής Εύρυτανίας δημοσιεύω ένταϋ{}α έπιγραφάς τινας, &; κατέγραψα 
'κατ<i t1lν άρχαιολογικΊlΥ περιοδείαν, ην Επεχείρησα τΟΥ ~Απρίλιον τοϋ 1926 
εLς την περιφέρειαν ~ Αγράφων. 

Χωρίον Κ αρύ τ σ α τέως δήμου Δολόπων. Έπ\ &ποκρήμνου βράχου 

ύψουμένου ε'ίς τινα άπόστασιν ίJπερ-θ·εν τού χωρίου εϋρηται μονη τιμωμένη 

είς Ονομα της Παναγίας Φανερωμένης. ~Ονομάζεται δ" αϋτη καΙ. Παναγία 

Πελεκητη λόγφ τiiς κατό. τΟ ημισυ καl πλέον κατασκευής της έντΟς κοιλό

τητος τοϋ βράχου πελεκη1Jείσης. <Η μον1], πλην τών σπηλαιωδών κελλίων της, 

περιλαμβάνει καl δύο ναούς. 'Ό είς τούτων εlναι τρουλλωτός, τύπου &:&ωνι

τικοϋ, ήτοι μετα πλευρικών χορών καl Cίνευ εσωτερικών κιόνων, κεκοσμη

μένος δε δια τοιχογραφιών ΕΚτελεσ1~εισών τψ 1666, ώς συνάγομεν ΕΚ τής 

ύπεράνω τής itύρας τής ε\σόδου επιγραφής εχούσης οϋτω: 

l. (( Άνηγ~ρθη οliτος ό πάνσεπτος ναΟς τijς eΥπεραγίας Θκου τijς Πεφα
νερωμένης παρd τοϋ πανοσιωτάτου έν ι ίερομονάχοις κiιρ Παχωμίοv. eH δε 

ίστορία έγινε'!' διd σvνιδρομijς και δαπάνης τών εύσε6ών χριστιανών, ών 

τd όνόματα γραφήσωιται εlς τΟν 1'οϊiν ού ι βί6λφ τών σωζομένων. "Εν έτει ρχξς' 

lν μηνt Σεπτεμβρίφ. Έπl ηjς πατριαρχείας κυρίου Παρθενίου, dρχιερατεύονrος 

τού πανιερωτάτου dρχιεπισκόπου κυρίουΆθανασίου, 1}γουμενε{;οντος τοiί I δσιω .. 
τάτου έν ίερομονάχοις κυρίου Θεοφάνους. 

Χεtρ εύrελοϋς ~Ιακώ6ου αΧ(=μοναχοiί) καΙ τοV υίοϋ αVτοV δημητρίου ,ζροε',. 

<Ο δε δεύτερος ναός, τιμώμενος ε\ς μνήμην τής Άναλήψεως είναι μονό

κλιτος βασιλιΚΊl μετα νάρ{Jηκος, Εστεγασμένη δια κυλινδρικής καμάρας μετα 

ένισχυτικοϋ τόξου έν τψ μέσφ. Αί τοιχογραφίαι τοϋ ναοϋ τούτου είναι Ολίγα 

Ετη προγενέστεραι των τοϋ Ciλλου, ώς διδάσκει ή κάτωitι έπιγραφη γεγραμ

μένη ύπεράνω τfις πρΟς τΟν νάρitηκα &ύρας. 

2. '' 'Άνηγέρθη ό θείος οVτος καί πάνσεπτος ναΟς τijς Άναλήφεως παρd 
του πανοσιωτάτου ! lν ίερομονάχοις κυρού Παχωμίου. ~Η δε ίστορiα έγεγόνη 
διd έξόδοv τού τιμιωιτάτου καi εύγενεστdτου κυροϋ Μάνου είς βοήθειαν αύτοϋ 

και τών άδελφών αVτοV vίoV Δημητρίου Μορφέσι Βκ κώμης Νεοχωρίοv 

έτει ,ζρξβ' άρχιερατεύοντος του πανιερωτάτου άρχιεπισκόπου Φαναρ(ου και 

Νεοχωρίου κυροV ~Αθανασίου, έπt τijς πατριαρχείας κυροV Ίωαννικίου. Χεlρ 
'--....ου ~ ι , ι " ' ' • ' " ' !ω (= Ιωαννου) και J,.τικολαου ι.ερεος και 1ακω6ου ιερομοναχου. 'Έτει άπΟ 

χυ ,αχνδ' μην(Ος) .Σεπτε6ρίου aίς τοiις ιη',. 
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Τρε~ ω~ας προς νότο" της Καρύτσης εδρηται το ΕΚ κλάδου τινο- της 
β~ζανrινης οικογενείας τών Βρανάδων cΟνομασμένον χωρίον Β ρ α ν ι~ ' 
Εις ' ' δ - , ' α ν α. 

τα κρασπε α του χωρισυ τούτου σώζονται 3 4 πα/ αιο'ι ' ' ' 
β ~ - ~0 , " . - 1. ναοι εν σχηματι 
,ασι ,ικης; μεγα,λυτερος τούτων τιμώμενος ε(ς μνήμην τi'jς <Α γ. Παρασκευijς 
ειν~ι καταγ~αφσς εκ τοιχογραφιών τοϋ 1648 μη εUρισκομένων Ομως είς ην 
~αλην κατ~στασιν, εϋρηντ~ι α't ;ων δύο προηγουμένων να_ών τοιχογραφίαι. 
Ανωι'iεν της πλαγιας (νοτιας) itύρας τοϋ ναοϋ εϋρηται η επιγραφή: 

- 3. "'~ιστορJ}θη ό θείος καl πάγσεπτος vαδς ι τής άγίας όσιοuάρτυρο 
του ~ριστ,ου' Παρασ'κ~υη διd f έξόδοv καl συνδρομi} τον τιμιοτάτο1ι 'aρχόντο~ 
κυρ ου Αυγερσυ και Αρμάγσυ ' ξ' I , , 
~ , ., ,- ~ · · · ..... ση συν γυναι ι και τεκνοις αύτο11 • 

Επι ετοvς ,ζρνς Ετελειοθει ε μφιi σεπτε6ρίου μθ' ,,. 

, Χωρίον Μ ύ ρ ε σ ι. ~Εν τψ χωρίφ τούτφ διατηρείται ναΟς μέγας δια-
σrασεων 900ΧΙ380 μ ' ·~ - ' ' ~ , · , · ., τυπου αυωνιτικου μετα τεσσάρων fσωτερικά>ν κιό-

νων ~νεχ~ντω~ τον τ~ούλ~ον: co, να~ς είναι άφ ιερωμένος είς τΟν άρχάγγελον 
Μιχ~ηλ. Εν τn, προ&εσει υπο τους πινακας τών κτιτόρων καΙ. δωρητών εϋρη
rαι η χρον~λογια 'αφ ξι'}' ( = 1569). Κα\ ό ναος ούrος είναι κατάκοσμο- ΕΚ 
το,ιχογρ':φιω~ ,γενομένων κατιi τΟ Ετος 1591, ώς μαρτυρεί ή Uπεράνω"' της 
itύρας της εισοδου γεγραμμένη επιγραφη εχουσα οϋτω: 

, a'Ίστοφ}~η δ θείο; ο{)τος Υ.αi εύαγΨjς ναδς τού άρχιστραη]γ~υ Λ1ιχαηλ 
δια σ_υν ι δρομης Υ.α/; δαπάνης τώJΙ Ορθοδόξων χριστιανών τών "ωτοικο{J1:τWJΙ 
lJι τ υ χώ ι ρq. ταύτη άρχιερατεύοντος τού θεοφιλεστάτου έπισκόποv κυρί 
Δισνυσlσυ Αητζiiς I και 'Αγράφω,, 'Ε, Ιfτει Α Ψ· Α' δ α ' ,-. .συ 
n , , · ·ι ι χειρος L εωργιου 

εωργιου και Γεωργίου ~Αναγνώστου ι ι· 

-.: Χωρίον Χ ρ ύ σ ο υ. ~Εν τφ χωρίφ τούτφ ύπάρχουσι Lκανοl παλαιοl ναοί 
ων σπ~υδαιότ~ροι είναι αί βασιλικαl tΊϊς cΑγ. Παρασκευής χαl 11 τfjς Κοιμή~ 
σ:ω~ τη,ς Θεοτοκου. •Άξιος προσοχfjς είναι δ σχηματισμΟς τfiς κόγχης του tεροϋ 
της Α γ'ιας Παρ~σ:ευfjς, 1Ίτις καταλαμβάνουσα Ολον σχεδΟν τΟ πλάτος τού ναού 
σ~ηματι~~ται ~ι εναλ~ασσομένων δρ{}ογωνίων καl tlμικυκλικών σηκών διη
κ~ντ~ν α~ω μεχ~ι ;ου γείσ.ου. Της τε cΑγ. Παρασκευfις καl τfjς Κοιμήσεως 
της Θεοτ,οκου τα τεμπλα ειναι παλαιά, καλ1ϊς τέχνης ξυλόγλυπτ;α Εργα μΕ 
χρονολογι~ν 1732. Φέρουσι δΕ καl εϊκόνας μετα τών έξης Επιγραφών καl 
χρονολογιων: 

(Ναος Κοιμήσεως). Εtκωv τijς οΟδηγητρίας 

Δέη/σις τοV δούλου τοV θεοV Θεοδώρου .Σπάθη. 

T')~V αUτ:Ίlν επιγραφην φέρει καl 11 είκων τοϋ Χριστού. CH εικων 
Προδρομου φέρει την χρονολογίαν 1737, η δε tijς Κοιμήσεως 17θ6. 

ΑΝ. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ 

τοϋ 

ΝΕΩΤΕΡΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΝ ΑΓΗ,2 τΙΠ;! 

ΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ 

Περl τού άξιολογωτάτου tών Εν Κφlτη Χρισιιανικών μνημείων, τοϋ εν 

Γορτύντι ναοϋ τοϋ ΟΑγ. τίτου, εδημοσιεύ~ησαν δύο μέχρι σήμερον τεχνικαi 

μελέται, η τοϋ 'Άγγλου δ:ρχιτέκrονος Theodoι·e Fyfe εν Architectural 
Revie,v 1907 (Vol.XXII σ. 59-67) καl1'Ί τοϋ Ίταλοϋ aρχαιολόγου Giu
seppe Gerola εν Monumenti Veneti nell'isola di Creta (Vol. Secondo 
1908 σελ. 2C! έ.). των μελετων τούτων ή πρώτη είναι dκριβεσrέρα ώς προς την 
κάτοψιν τού μνημείου έν φ ή δευτέρα, μάλλον πρόχειρος, περιέχει τι να σφάλμαtα. 

Καίτοι δ' αί μελέrαι αύται εδημοσιεύι'iησαν η μεν τiρ 1907, ή δf. τ<\> 1908 
φαίνετ;αι έν τούτοις Οτι συνετάχ&ησαν πρΟ της τελικης άνασκαφfίς τού ναοϋ 

γενομένης τψ 1901 ύπΟ τού κ. Στ. Ξανδουδίδου, διότι ούδεμίαν μνείαν 

ποιούνται τών κατιiιτην άνασκαφfιν ταύτην εΏρεθέ·ντων νέων μερών τοϋ ναού, 

η τό.'ηι &ρχιτεκτον"ικών μελών καl δη κα'ι τών πολλών γλυπτών και χαλκών 

άντικειμένων, &τινα 1lχ-θησαν τότε είς φώς. ~Επειδ1) δΕ τα εϊρημένα νέα ταϋτα 

στοιχεία άφ~-εν.Ος μΕν διαφωτίζουσι πολλ& σημεία τής άρχιτεκτονικfiς και τής 

διακοσμήσεως του ναοϋ, συμβάλλουσι δ~ άφ~ έτέρου είς τΟν άκριβέστερον 

προσδιορισμΟν τής άμφισβητουμένης χρονολογίας άνεγέρσεως α-δτού, Ενόμισα 

καλΟν να παράσχω fνταίJ&α σύντομον περιγραψfιν τών νεωτέρωνι τούτων 

ε-δρημάτων, ε\Jγενώς παραχωρη-&έντων μοι πρΟς δημοσίευσιν παρ& τοϋ &.νευ

ρόντος αuτα διαπρεπούς συναδέλφου κ. Στ. Ξανι'iουδlδου, προς δν εκφράζω 

καl ενταϋitα {}ερμοτάτας εύχαριστίας. 

Α' Άρχιτεκτονικd στοιχεία. 

Δια τών &νασκαφών τού κ. Ξανθ-ουδίδου, αϊτινες dπtκάλυψαν όλόκληρον 

σχεδΟν τΟ εσωτερικΟν τοϋ ναού ή υπΟ τοϋ Fyfe (Ε. α. εtκ. 1) παρασχε-3είσα 
&κριβi]ς κάτοψις συμπληροϋται δια των έξης νέων σrοιχε[ων: 

1) Δι' €ξωνάρι'iηκος (εtκ. 1) Εκτεινομένου και'i' δλον το πλάτος τοϋ ναοϋ 
καl φέροντος μίαν έν τψ μέσφ -θύραν, ής σψζεται τΟ μαρμάρινον κατώφλιον 

πλάτους 2.25. "Ο εξωνάρ~ηξ ο~τος κατεσχευάσι'iη αναμφιβόλως ε\ς μεταγενε
σιέρους χρόνους, ώς μαρτυρεί ή τοιχοδομία του, ητις είναι διάφορος τής τοU 

λοιπού ναοίi, άτε κατεσκευασμένη ούχi. διιi μεγάλων πωρολί-θ-ων, άλλU. δια 

πλίνι'iων διαστάσεων 0.50 Χ 0.50 μ. 
2) Δια πύργου τετραγώνου εκτισμένου παρα την βορείαν <'iκραν τοϋ 
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i\ξωνάρ{}ηκος δια μεγάλων κανονικών λί{}ων (ε\κ. 1) προωρισμένου δε πι{}α
νώς ώς κλιμακοστασίου δια την κλίμακα &.νόδου είς τΟν γυναικωνίτην. 

3) Δι' α\{}ρίου πλακοστρώτου, εν Φ διετηρή{}η κα\ μικρον τμfjμα τfjς 
φιάλης μετΟ: τοϋ δχετοϋ αύτfjς. 

4) ΔιΟ: τριβ11λου, Ίiτοι δύο κιόνων τοπσθ·ετημένων &πέναντι τijς μέσης 
πύλης τοϊi νάρ{}ηκος~ παρΟ: τοUς πεσσοUς (εlκ. 1). Τών κιόνων τούτων εύρέ{)-η
σαν κατΟ: χώραν αί μετιi πλίνθου Lωνικαl βάσεις άπέχουσαι του μf:ν γειτονικοϋ 
πεσσοίi 1.76, &π' &λλήλων δε 2.36. Παρa τaς βάσεις δε ταύτας εύρέ{}ησαν 

Εlκ. 2. Οί:~κίονες τοί:i τριβ11λου άπΟ ΝΑ. 

ερριμμέvοι κορμο\ μαρμάρινοι, ό μεν &κέραιος υψους 2.88, δ δε τει~ραυσμένος. 
Είναι δ" οί κορμοl ούτοι άρράβδωτσι καl φέρουσιν ΕλαφρΟ.ν εντασιν. "Επl τοϋ 
έξ αυτών δ" ακεραίου, δστις &ργότερον &νεσtηλώ\Jη έπl τfjς &ρχικfjς του 
βάσεως (δρα είκ. 2) είναι κεχαραγμένος ίσοσκελης σταυρΌς βαίνων έπl σφαί
ρας τfι μεσολαβήσει μακροϋ στελέχους, ώς συνη{Ηζετο καtCt ταUς παλαιοχρι
στιανικοlις χρόνους 1 (ε\κ. 3). 

Τών κιόνων τοϋ τριβήλου διεσώ{tησαν καl τα κιονόκρανα. Εlναι δε 
ταϋτα ίωνικα έκπεφυλισμένα φέροντα &ντl έχίνου άμυγδαλόσχημον «Φ0ν» 
μετα φύλλων, εκατέρω{tεν τοίi Οποίου έκπηδcίισιν Ελικες fχουσαι τΟ προσκε-

1 "Ετερα σταυρικα χαράγματα εϋρηνται καl έπl τών λί'θ'ων τοϋ γειτονικοϋ βορείου 
πεσσοϋ τοϋ τριβήλου. 
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φάλαιον κεκαλυμμένον δια φυλλώματος (ε'ίκ. 3). ~y περάνω δΕ τοϋ ίωνικοϋ κιο
νοκράνου προβάλλει μέγα καl ιϊψηλον επί&ημα φέρον επl τijς στενijς, ijτοι τijς 

πρΟς τΟν ναΟν βλεπούσης πλευράς α-Uτοϋ, &.νάγλυπτον κύκλον διαμέτρου 0.175 
περιβάλλοντα σταυροειδΕς μονογράφημα παριστάμενον έν τfι παραπλεύρως 

είκόνι. ΤΟ συμπίλημα τοiJτο Εδημοάιεύ-&η πρΟ Eτ<'iJv ΊJπΟ τοϋ κ. Ξανθουδίδου 1, 

ανεγνώσι'Jη δε μετ' αμφιβολίας ΤΟΥ ΒΕΝΑ. Νομίζω οτι δρι'Jοτέρα είναι η 

ανάγνωσις ΤΟΥ ΒΙΝΚΑΣ. Ή εκ tοϋ λατινικοϋ ληφι'Jείσα «άνευφημίω• αϋτη 

ή το λίαν εν χρήσει κατα τους βυζαντινους· χρόνους, ε'ίς τε την αύλfιv καΙ. τiιν 
Εκκλησίαν, &ς μαρτυρεί δ Κ. Πορφυρογέννητος έν τc$ περl Βασιλείου τάξεως 2• 

cH αϋτη δ~ ϋ.λλως τε, Ολογράφως μάλιστα γεγραμμένη, άπαντg καl έv Ciλλη 

χριστιανικjj επιγραφjj, εξ αuτijς τijς Γορτύνης, δημοσιευι'Jείση ύπο Halbherr' 
t Κωνσταντίνε ΑUγουστε, τοiι βίνκας». 

ΕLς τίνα δ~ απευ-θύνεται η έπl τών κιονοκράνων «ανευφημία)> δΕν γνω

ρίζομεν. Πι&ανώς εLς τΟν μέγαν ~ΙουστινιανΟν εϊς άνάμνησιν της κατα τfιν 

στάσιν τοϋ «νίκα» νίκης του 4• 

Ό τύπος τών lωνιζόντων με{}' υψηλοϋ έπιι'Jήματος κιονοκράνων δημιουρ

γηitεlς !jδη άπο τοϋ 5°" αlώνος διετηρή{}η εν χρήσει μέχρι τοϋ gου καl τοiί 

10°"' 5 &στε δεν δύναται νa χρησιμεύση ήμίν προς ακριβεστέραν χρονολόγη

σιν τού ναοϋ. Σπουδαιοτέραν Ενδειξιν άρχαιότητος παρέχει μάλλον ή παρου

σία τοϋ έπl τοϋ κορμοϋ τοίi κίονος γεγλυμμένου σταυροϋ, δστις άναβιβάζει 

τΟν κίονα τοϋτον πέραν τοίi 600 μ Χ. 
Πλην Ομως της κιονοστοιχίας τού τριβήλου ύπfιρχον έν τψ ναψ τοϋ 

Άγ. Τίτου καi δύο ϋ.λλαι κιονοστοιχίαι έκατέρω1'1εν α-Uτοϊi τεταγμέναι. Τοϋτο 

συνάγω έκ τfjς ύπάρξεως στυλοβατών έκτεινομένων έκατέρω&εν τοϋ τριβήλου, 

άπΟ τών πεσσών αϋτοϋ μέχρι τών κεντρικών πεσσών, τών άνεχόντων τΟν 

τροϋλλον (εlκ.l καl 2). οι στυλοβάται ο~τοι καλύπτονται σήμερον εν μέρει ιϊπο 
τμημάτων τοίχων, οϊτινες, λόγφ τfjς εύτελοϋς οίκοδομίας των, άποδεικνύονται 

εύχερώς 00ς μεταγενέστεροι, είναι δ~ άπορίας fiξιον πώς ό κ. Gerola έσημείω
σεν αύταUς έν τfι κατόψει. του ώς άρχαίους 6• Οι κάτωitεν λοιπΟν τών τοίχων 

τούτων σtυλοβάται άποτελούμενοι έκ πλακών πωρίνων και μαρμαρίνων έσχη

μάτιζον τfιν άνωτάτην στρώσιν τοϋ -θεμελίου τών κιονοστοιχιών. cH dλλαγη 

1 'Αθηνά, τόμ. XV σελ. 126. 
2 'Έκδ. Βόννης Ι κεφ. 76. 
8 American J ourna1 of Archaeolog:y 1898, 90. 
4 Εtς έπίσκοπον δύσκολον φαίνεται να άπευθύνεται έν τψ ναψ η ανευφημία «τοU 

βίνκας». Συνη{}έστερον εiς τοϋτον γράφεται .:Πολλα τα ετη» ώς έξ έπιγραφης της αύτής 

Γορτύνης μαν{}άνομεν. Η a 1 b h e r r, Amer. J ourn. of Archaeology 1897, 175. 
5 Laurent, Delphes chretien έν BCH 1899 σελ. 233. 
6 Monumenti Veneti είκ. 10. Έν σ. 34 ση μ. 1 λέγεται έν τούτοις: La nostra pianta 

non tίene conto se non delle nιuraglie appartenent-i al teιnpio nella sua forma 
oι·iginale. 

r 
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τοϋ ύλίΚΟϋ τών πλακών δεικνύει, δτι δπου · ύπάρχουσι κανονικαl λί{}ιναι t\ 
c ~ ~ ~Ε δ' δ'" δ' ' λ' μαρμάριναι βάσεις rστατο υπερανω κιων. πει η εχομεν υο τοιαυτας π α-

κας είς έκάtερον στυλοβάτην, Επεται Οτι {]ι} ύπf}ρχον καl &νιl δύο κίονες είς 

Α.ο. 

Εlκ. 3. Λεπτομέρειαι τοϋ κίονος τοίi τρι6ήλου. 

taς ~κατέρωι'Jεν τοiί τριβήλσυ κιονοσtοιχ(ας. Άλλii καl liv άκόμη δεν διεtη
ροUντο οί περιγραφένtες στυλοβάται καl πάλιν ή ϋπαρξις κατd τσUς πεσ
σο\Jς toiί τQιβήλου παQασtάδων tσοπλατών προς tiiς τοϋ τριβήλου (~,g2) καl 
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rσον εξεχουσων (0.63,) &νηκρυζουσων δε όμοίας παραστάδας προσκεκολλημέ
νας έπl τών δυτικών πεσσών ,~α fiτo, αύτη καl μόνη, ίκανη Ενδειξις τής ποτε 
ύπάρξεως πλευρικών κιονοστοιχιών. Είχον δΕ φαίνεται αί πλευρικαl αίιται 

κιονοστοιχίαι καl χαμηλόν τι {}ωράΚιον η δρύφακτον κατU τα μετακιόνια· διότι 

διετηρή-&ησαν έπl τών παραστάδων τών πεσσών του τριβήλου, περl. τΟ μέσον 

τοϋ πάχους των, δρ&ογώνιοι έγκοπαl πρΟς τοιοϋτόν τινα σκοπΟν προωρισμέ

ναι (είκ. 1). Εlνε μάλιστα πιδανώτατον, δτι εχομεν καΙ. τα κιονόκρανά τινων έκ 
των πλευρικών τούτων κιόνων. Διότι ΠΗ]ν τών δύο τοϋ περιγραφέντος τύπου, 

ατινα σψζονται περίπου &κέραια Εν τψ ναψ τfίς Γορτύνης, δύο llλλα δμοια 

κιονόκρανα φέροντα τΟ αϋτΟ σταυροειδΕς μονογράφημα έπl τοϋ έπι&ήμα

τός των ευρίσκονται σήμερον, καδcΧ dναφέρει ό κ. Ξανitουδίδης 1, είς την 

Εκκλησίαν τfjς Παναγίας τοϋ χωρίου Μάταλλα, είς 1-}ν {}cX μετηνέχ-&ησαν μετ& 
τi}ν καταστροφi}ν τοϋ Άγ. Τίτου επελi\οϋσαν πολu προ τοϋ 1415. ΈΟ.ν 

λοιπΟν προσνείμωμεν τα δύο Εν ΓορτύνΏ κιονόκρανα είς ταUς κίονας τοϋ 

τριβήλου, τ&. λοιπα δύο dν1lκουσι κατ' dνάγκην είς ταUς κίονας τών πλευρικών 

κιονοστοιχιών, άφ~ οίί ούδαμοϋ άλλαχοϋ του ναοϋ δύνανται νd: τοπο1~ετη\1ώσι. 

Ή μετα τριβήλου καl κιονοστοιχιών διάταξις τοϋ dγίου Τίτου, 111• εύρί
σκομεν καl εlς rf.λλας σταυροσχήμους βασιλικιiς μετα τρούλλου τοϋ 6ου αίώνος 

κα\ έξής, ώς π. χ. εν τn Καταπολιανn τfjς Πάρου 2 κα\ εν δ.γ. Εlρ1]νn τijς 

Κωνσταντινουπόλεως s, Ο.γει ήμdς είς τΟ συμπέρασμα, δτι καl ό &:γιος Τίτος 

εφερεν, ως έκείναι, υπεράνω τοϋ νάρι9ηκο; καl τών πλαγίων αύτοϋ κλιτών 

γυναικωνίτη ν. ΟίJτω δ~ Εξηγείται καl ή ϋπαρξις τοϋ κατα τΊlν Β. Δ. yωνίαν 

τοϋ ναοϋ τετραγώνου κλιμακοστασίου, δπερ &παντώμεν έν tίl αύτfι ,9έσει έν 

τψ ναψ τοϋ Κασρ- Ιβν- ΒαρδcΧν 4 καl Εν Pirdop της Βουλγαρίας. 5 

~Ως πρΟς δΕ την τομην τοϋ ναοϋ, {\ν δι~ έστιyμένων γραμμών έσχεδίασεν 

ό Fyfe (ε. &. είκ. 5) παρατηροϋμεν, δτι τΟ γεφυροϋν τσUς πεσσοUς τού νάρ
{}ηκος μετα τών κεντρικών τόξον είνε dδύνατον να σχηματισ&Π ώς έσχεδιά

σδη· διότι είς τοσοϋτοv ϋψος υπεράνω τών γεννήσεων τοϋ UπΕρ την δυτικην 

κεραίαν τοϋ σταυροί! κυλινδρικοϋ {}-όλου dγόμενον {}-d. είσέδυεν είς τόν {}·όλον 

και ιtα έσχημάτιζεν είδός τι σταυρο{}-ολίου, δπερ &πι&ανώτατον. το &:τοπον 

τοίiτο α'ίρεται fiδη διδ. τfiς παρεμβολής διωρόφου κιονοστοιχίας μεταξu τά\ν 

πεσσών. ~Εν τοιαύτΏ περιπτώσει &ντl μεγάλου τόξου ζευγνύοvτος τας παρα

στάδας τών ε'ίρημένων πεσσών .aα εχομεν ε'ίτε τρία μικρά, ε'ίτε εύ{}U Επιστύ

λιον (είκ. 4) στεφόμενον -δπΟ τοϊ:1 κατ& την γέννησιν τοϋ κυλινδρικού -&όλου 

1 'Α&ηνd τόμ. XV σελ. 134. 
:! Β ίί h 1m a η n, Die Entstebung der Kreuzkuppe1kirche Ztschr. fiir Gesch. der 

Archit. 1914 σ. 4 είκ. 4. Hasluck and JeYι•ell, The Churclι or Our Lady of the 
hundred doors. London 1920 πίν. 1. 

s W. G e ο r g e, The Cburch of St. Eirene Plate 1. 
~ Β η t 1 e r, Ν orthern SJ•ria σελ. 26. 
~ S t r z' y g ο \Υ s k i, Bankunst der Armenier εtκ. 77 4. 
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περιδέοντος τΟν ναΟν κοσμήτου, οVτινος την μορφην γνωρίζομεν Εκ τοϋ άνα

τολικοϋ σκέλους τοϋ σταυροϋ, Εν&α ούτος διατηρείται κα&~ δλην την διαδρομην 

αύτοϋ dρτιος. 'Ή τελευταία δ~ αϋτη διάταξις Εχει παράλληλον την έν Κατα

πολιανΌ τfjς Πάρου έφαρμοσ&είσαν 1. ~Εκ τών Clvω δΕ τούτων κιονοστοιχt(Ον 

προέρχεται πι&ανώς καl κιοvόκρανόν τι έπl τfiς μιας τών Οψεων τοϋ όποίου 

παρίστανται Παγώνια &λληλορραμφιζόμενα, έν φ εϊς τΟ βά&ος είκονίζονται 

μετ& μακρών στελεχών τα τόσον άγαπητα εϊς τΎιν παλαιοχριστιανικ1)ν τέχνην 

κρινοειδή τρίφυλλα. 

Μετ& τfιν έξακρίβωσιν τfiς διατάξεως τοϋ δυτικού σκέλους τοίi σταυρού 

ύπολείπεται να κα6ορισθiJ καl ποίαν βαflμίδα κατέχει εν τfi ΕξελικτικΌ κλίμακι 

τής &ρχιτεκτονικfjς τών ναών δ τύπος τοϋ 'Άγ. Τίτου. Πρlν η δμως προβώ

μεν εLς τούτο ε1ναι &νάγκη να χρονολογήσω μεν τΟν ναΟν &σφαλέστερον 2, 

τοϋ&' δπερ &α Επιτύχωμεν διά τfjς Εξετάσεως τών Εν αύτψ ειJρε&έντων γλυ

πτών καl χαλκών αντικειμένων, είς ην καl μεταβαίνομεν. 

Β'. ΤΟ. γλυπτά. 

Τών εν ~Αγ. Τίτφ &ποκειμένων γλυπτών ?/.λλα μSν προέρχονται έκ τfίς 

ανασκαφής τοϋ κ. Gerola (1900), Ιlλλα δ' εκ τής τοϋ κ. Ξανιtοvδίδου3 (1901). 
Εlς τi]ν σύντομον περl Άγ. τίτου δημοσίευσίν του ό διακεκριμένος Ίταλος 

&ρχαιολόγος &πεικόνισεν Εξ αUτών εν καl μόνον, τΟ τfjς είκόνος 1 Ο. Περl πάν
των δΕ σχεδΟν τών γλυπτών εγραψεν &φ' ένΟς μΕν δτι &γνοεί Εκ τίνων μερών 

τοϋ ναοϋ προέρχονται 4, &φ' Ετέρου δ' δτι ούδΕν δύναται να συμπεράvu έκ τών 
στοιχείων, &rινα ταύτα παρέχουσι περl τfjς Εποχής, καδ~ ην δ ναΟς κατε

σκευάσ8η 5• ~Αλλ' ώς &έλομεν Lδει κατωτέρω τcl πλείστα τών γλυπτών, καi 

Εκείνα, &τι να εΟρεν δ κ. Gerola &λλ<Χ κυρίως τδ. ύπΟ τού κ. Ξαν{}·ουδίδου εύρε
&έντα δύνανται κάλλιστα ού μόνον να ταυτισ&ώσι &.λλd καl vd μάς παρά
σχωσι σαφείς Ενδείξεις περl τοϋ χρόνου κατασκευής των καl dρα περl τοϋ 

χρόνου ανεγέρσεως τοϋ ναοϋ, εϊς δν &νήκουσιν. 

Ε!ς τρείς όμάδας δυνάμε/tα να διαστείλωμεν τα σωζόμενα γλυπτά· α'} εlς 
----·----

1 Β ίί h 1m a n n, "Ε. &.. είκ. 22. Η a s 1 u c k and J e w e 11, "'Ε. &. είκ. 73. 
2 Ώς γνωστ;Ον δ μεν κ. Gerola Monum. Veneti Π 40, οfiεωρεί τΟν 'Άγ. Τίτον κτι

σ-&έντα μεταξU τοϋ 6ου καi. τοϋ Sου μ. Χ. αίΟ:η•ος. Ό δε κ. Fyfe τΟν χρονολογεί άπΟ τοϋ 
τέλους τοϋ 6ου αt&νος ε. ά. σελ. 67. 

3 Τρίτην τινά &.νασκαφήν fΊ μάλλον καdαρισμΟν καί εν μέρει &ναστήλωσιν εξετέλε
σεv δ σεβαστΟς εφορος κ. Ι. Χατζιδάκης, δστις καΙ.. εγραψέ τινα περί Άγ. Τίτου εν Κρη

τιΥ.fiς στοάς τόμ. Γ' σελ. 34. 
-~; Pressoche di tutti s'ignorano la destinatione ed il posto originario ove erano 

collocati Monum. Venet. τόμ. Π σελ. 37. 
6 Di tutti gli altri frammeuti decorativi e tanto incerta la provenienza, che essi 

non possono servire alla risolutione del problema (de l'epoca) ε. ά. σελ. 38. 

ο 
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τα παλαιοβυζαντινα (παλαιοχριστιανικά), β) εlς τa μεσοβυζαντινα (7°<-10°< 
α!rον) καl γ'} εlς τα επιπεδόγλυφα. Αί όμάδες αvται διαστέλλονται aλλήλων 

&φ~ ΕνΟς μΕν δια τής διαφοράς τfjς τεχνικfjς τfjς Εκτελέσεώς των, άφ~ έτέρου 

δε δια τής διαφοράς τών διακοσμητικών {}εμάτων των. 

α') Γλυπτd παλαιο6υζαντινά. 

Τα γλυπτα της όμάδος ταύτης εικονίζονται ε!ς τας ε!κόνας 5- 10. Κοινον 
χαρακτηριστικόν των ε1ναι ή τεχνική των, flτις χρησιμοποιεί βα\Jείας αlιλακοει

δείς χαραγάς, δι' ών διαγράφονται ζωηρώς Ι!ξεργα τα διακοσμητικα {}έματα. 

Εlκ. 5. Τεμάχια παλαιοβυζαντιvΟΟν -&ωρακίων. 

eH ·cεχνικ1] αίJτη ίδιάζει κατα τΟν 6°.., αίώ·να ι:Ος &ποδεικνύουσιν dλλων ναών 

/tωράκια aσφαλώς χρονολογημένα 1• 

"Ως πρΟς δΕ τα δέματα, άτ.ινα έπ" αύτών είκονίζονται, ταϋτα είναι 1) Ρόμβοι 
έγγεγραμμένοι έντΟς δρ-&ογωνίων πλαισίων 2) Σταυροt ϊσοσκελείς έντΟς κύκλων 
Ιlνευ φύλλων δάφνης 3} τρίφυλλα ώς πληρώματα τών μεταξu του ρόμβου καl 
του περιγεγραμμένου δρ/tογωνίου τριγώνου 4} Φύλλα καρδιόσχημα (κισσού;} 
Εν τοίς αύτοίς ώς lί.νω. τριγώνοις καl έπl κιονοκράνων 5) Σταυροl βαίνοντες 
επl σφαίρας καl τέλος 6} το γνωστον εν σχήματι κογχυλίου κόσμημα, δπερ 

1 Άγ. Σοφίας Κ/πόλεως Ά ν τ ω ν ι ά δ ο υ, 'Έκφρασις "Α γ. Σοφίας τόμ. Β' εlκ. Η32 

"Α γ. 'Ιωάννου Θεολόγου 'Εφέσου Σωτηρίου, 'Αρχ. Δελτ. τόμ. 7 είκ. 46 δεξια. κάτω 
καi σελ. 17 4. 
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τόσον συχνα βλέπομεν έπl τών σαρκοφάγων. Πάντ:α τ~ άνωτέρω διακόσμη. 

τικd ίJέμαtα είναι έκ tών προσφιλών σχεδίων διακοσμ1lσεως tf\ς παλαιοβυζαν
τινής τέχνης τ:οϋ 5ου κ-:ιt βου μ. Χ. αίώνος. 

Τόσον λοιπΟν ή τεχνικη δσον καl τα διακοσμητικα {}έματα, &τινα φέρουσι 

τιi γλυπτά, tάσσουσιν αύτCt είς nlν παλαωβυζανtιVΊlν έποχ1lν καl δη είς τΟν 

6°ν μ. Χ. αίώνα, .ώς {)έλομεν 'ίδέι καtιόντες. 

'Άς έξετάσωμεν Ί)δη έκ ποίων μερών τοίί ναοϋ δύνανται τα σωζόμενα 

τεμάχια παλαιοβυζαντινών γλυπτών να προέρχωνται. ΚαΙ. Εν πρώτοις τα ηϊς 

είκ. 5 &.νήκουσι πάντα εl.ς δρttογωνίους πλάκας, αϊτινες εφερον διακόσμησιν 

κατ~ άμφοτέρας αύτών τ<Χς Οψεις. 'Ανήκουσιν {iρα είς {}ωράκια είκονοστασίου 

κα1. δη παλαιοχριστιανικοϋ, δεδομένου δτι σπανιώτατα τα τfiς 2«ς καΙ. 3ης 

περιόδου {}ωράκια εικονοστασίων εί.ναι κατ
3 

dμφοτέρας 

τ&ς πλευρdς κεκοσμημένα, Εν ψ τοϋναντίον συμβαίνει 

είς τα τijς 1"'· τα παλαιοβυζαντινά 1 • 

Είς τΟ αϋτΟ είκονοστάσιον άνήκει καl ό παραπλεύ

ρως εικονιζόμενος πεσσίσκος (είκ. 6), Ιiστις κατα μεν τας 

πλευρας φέρει σημεία προσαρμογής του προς {}ωράκια, 

Εμπροσ{}εν δ~Εχει διακόσμησιν,fιν συνη{}έστατα άπαντώμεν 

είς πεσσίσκους παλαιοβυζαντινών είκονοστασίων. Τέλος 

ό α\1τΟς πεσσίσκος φέρει Ciνω σφαιροειδi] άπόφυσιν βαί

νουσαν Επl Ελαφρώς έξεχούσης κυκλικής βάσεως. cH άπό
φυσις δ" αύτη είναι Ενδεικτική, Οτι rJ.νω τοϋ πεσσίσκου 

δΕν Εβαινε κιονίσκος, &ς είς τα ύστερώτερα είκο,,οστά

σια, dλλ" Οτι ό πεσσίσκος ϊστατο έλεύitερος, άπλώς χωρί

ζων τα έκατέρω{}εν αlιτοϋ itωράκια, με&" iliν έσχημάτιζε 

παράφραγμα τοϋ ίεροϋ, &ς &κριβώς συμβαίνει είς τα 

Είκ. 6. Πεσσίσκος παλαιοβυζαντινd είκονοστάσια 2 μέχρι τών μέσων τοϋ 
τοϋ τέμπλου. 6°υ αί&νος. 

"Ετερον τεμάχιον τijς εξεταζομένης όμάδος, οΊJτινος 

δυνάμε{}α νd δρίσωμεν τΟν προορισμΟν είναι τΟ Εν είκ. 7 παριστάμεvον. ΤΟ 
γλυπτΟν τούτο φέρει συνηνωμένα δύο καμπύλα {}ωράκια μετα πεσσίσκου· 

Άμφοτέρων ή προσ{}ία κατακόρυφος Επιφάνεια κοσμείται δια τών αύτών 

και τd dντίστοιχα μέλη τοϋ είκονοστασίου 1tεμάτων μΕίταύτην μόνον .τfιν δια

φοράν, Οτι έν τψ κέντρφ τών ρόμβων &ντl τριφύλλων Εχομεν ένταυ{}α πτη_

νάριον στρέφον τfιν κεφαλfιν πρΟς τd Οπίσω. cH τεχνικη είναι καl ενταϋ{}α 
0 

' ' Τ' "ψ > Ο 85 ' δ' ~ " ' cy ' • η αυτη. ο υ ος ειναι . το ε μαρμαρον υποκυανον. περανω του 

1 Κωνσταντοπούλου, Ίστορία τfις βυ'ζ. τέχνης ΆfΗϊναι 190J σελ.128. 
2 'Όρα είκονοστάσιον Όλυμπίας Curtius-Adler, Olympia, Die Baudenkmaler 

πίν. LXX εtκ. 5. 

. 
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-&ωι{ακίου ούδfν μέλος έτί-aετο, διόη ό πεσσίσκος φέρει U.νω την γνωστην 

άπόφυσιν. ΤΟ καμπυλόγραμμον τοϋτο τεμάχιον ώς καl τμfίμα Ετέρου 
όμοίου, μη είκονιζομένου ένταϋ-&α, συνείχετο πρΟς ευ-&υ -&ωράκιον, ώς δηλοτ 

ή λοξη τμήσις τού άρμοϋ του καl ή διεύfruνσις τοU Επι τfίς <Ϊνω αύτοϋ έπι~ 
φανείας σωζομένου τόρμου τοίi συνδέσμου του. ~Απετελείτο οϋτω μικτόν τι 

σχfίμα έξ ένΟς κυκλικοϋ καl δύο έκατέρωi1εν αύτοϋ εϋ-&έων τμημάτων, Οπερ 

ύπεν6υμίζει .ήμίν άνάλογον διάταξιν, 1lv παρατηροϋμεν εLς παλαιοχριστιανι

κοVς C!μβωνας ώς π. χ. έν Ραβέννη \ Νοτίφ 2, Νικαίq: 3, €ν\1α δύο τοιαϋτα 

μικτα σχήματα είναι παραλλήλως ε"ίς τινα άπ" άλλ1l/ιων &πόστασιν τοπο-&ε
τημένα καl είς LκανΟν ϋψος dπΟ 

τοϋ Εδάφους, τfις άνόδου γινο

μένης δια δύο εi!i7ειών κλιμά

κων τοπο-&ετουμένων έκατέρω6εν 

παρα τα εύ{}έα τμ-ιl ματα, 00ς βλέ

πομεν κατ& χώραν και είς τd Μϋρα 

τfις Λυκίας 4 καl έν Καλαμπάκt.t 5. 

Σώζεται μάλιστα Έν cΑγ. Τίτφ 

καi ή έτέρα τών δύο μεγάλων 

πλακών, αϊτινες ;εσχημάτιζον τΟ 

δάπεδον τοϋ Ciμβωνος. Ταύτης 

t1)ν κάτοψιν κα\ τομijν βλέπει τις 

έν τfι είκ. 8. Είνε δ" Τι βάσις αϋτη 
κατεσκευασμένη Εξ ύποκιτρίνου 

μαρμάρου κα\ διαμεμορφωμένη 

έμπρΟς είς σχη μα τόξου κύκλου 

μετα δύο έκατέρω·θ-εν μικρών καμ

πυλογράμμων τμημάτων. Τα tμΊj

ματα δΕ ταϋτα φέρουσι κατα τσUς 

άρμούς των έγκοπας πλάτους 0.1 G Εlκ 7. Θωράκιον έκ τοϋ &:μβωνος. 

&ναμφιβόλως πρΟς ύποδοχ1)ν tών 

8·ωρακίων, &τινα άπετέλουν τας παρειας τ11ς κλίμακας, με&' ών συνεδέοντο 
δια συνδέσμων, cbν σώζονται σfιμερον οί τόρμοι u. ~Επειδ1) δ" η καμπυ

λότης τοϋ τόξου τfjς βάσεως συμφωνεί προς την καμπυλότητα τών εξετα-

1 Dalton, B)'zantine art and archaeology Oxford 1911 είκ. 443. 
2 Th. Macrid)', δsten. Jalιreshefte XV, 1912 σ. 08. 
3 'V ιιlff, Altchristliche ιιnd mittelalterliche Bildwerl{_e Berlin 1906 σ. 61 Ν0 181. 

6ου α{ώνος. 
4 Rott, Kleinasiatische f)enknι3.ler εiκ. 123. 
-'i Laιnp akis, Meιnoire sur les antiqιι. clιret. de la Grece ε!.κ. 44. 
6 'Όμοιαι άκριβ&ς εγκοπαι εύρίσκονται ε!.ς τΟν κα-δ'' δλα Ομοιον τψ τοίi Άγ. Τίτου 

άμβωνα τοϋ Νοτίου Τlι. Μ acridγ, όst. Jh. 1914 εtκ. 10 καi 11 . 



312 Av. Κ. • ΟρJ.άvδου ~ Νεώτεραι έρευναι έν άγ. Τίτφ της Γορ-τ:ύνης. 

m'1έντων ifωρακίων δύναται να ifεωρηifii βέβαιον, δτι τα τεμάχια συνανή
κουσιν είς τΟν αύτόν άμβωνα. cΩς πρός δε την διαφορdν τοϋ .χρώματος 

τοϋ ύλικοϋ (ύποκύανσν καl ύποκίτρινον) αϋτη δΕν πρέπει νΟ: άνησυχήστι τιν& 

καif' οσον ε!ναι συνή{Ιης καl εiς ι'iλλα παλαιοβυζαντινα εργα. "Οτι δi\ ή έξ" 

εταζομένη πλαξ τfίς βάσεως συνείχετο έσωτερικώς προς έτέρας συμπεραίνομεν 
έκ τών συνδέσμων, οϋς φέρει. ή σωζομένη έπl τijς ri.νω Επιφανείας της. Τέλος 

'περl τfίς ε!ς υψος τι τοποifετήσεως τfίς βάσεως του ι'iμβωνος μαρτυρεί ή κατα 

7:0 

~ 
,_] 

ι~ 'ο 

"' '" ,r ~ 

' 2σs 43 ,: 

Εlκ. 8. Κάτοψις καl τομη τoii δαπέδου τοϋ άμβωνος. 

τi]ν κάτω έπιφάνειαν αύτfίς εύρισκομένη κανονικi] ήμικυκλικi] κοιλότης (εtκ. 8), 
f\τις ι'iλλως ifα ητο άδικαιολόγητος. "Οσον δ' άφορ~ εις τi]ν διαμόρφωσιν τfίς 

κατακορύφου Εξωτερικής Επιφανείας τfις βάσεως, αϋτη άπομιμείται ίωνικΟν 

έπιστύλιον (εtκ. 8), ώς άκριβώς καl έν Ραβέννη 1 καl Ν οτίφ '· 'Ακριβώς δiο 
ένδεικτικη δια τfιν χρονολόγησιν τοϋ ι'iμβωνος τοϋ Άγ. Τίτου εlναι ή μεγάλη 

όμοιότης, fιν παρουσιάζει οδτος προς τον ι'iμβωνα τοίi έν Ραβέννη Ά γ. Άπολ

λιναρίου τοϋ Νέου, τόσον ώς πρΟς τfιν διακόσμησιν Οσον και ώς πρΟς τd 

1 D a 1 t ο n, Byzantine art and archaeolog:γ Oxford 1911 εtκ. 443. 
:ι. όsteπ. Jahreshefte 1912 εi.κ. ιο. .. 
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κυμάτια τής βάσεως καl την γενικην διάταξιν. Τ&.: δύο λοιπΟν ταϋτα μνημεία 
πρ-έπει ν&. -θ-εωρη3ώσι σύγχρονα Υιτοι τ&ν μέσων περίπου τοϋ 6ου αίcΪ)νος. 

Κατ~ άναλογίαν λοιπΟν καl ό ναΟς τού ~Α γ. Τίτου πρέπει να -&εωρη3fi 

σύγχρονος η προγενέστερος τfίς έποχijς ταύτης. 
~Αναπαράστασιν τού Ciμβωνος τής Γορτύνης επl τtl βάσει τών σωζομέ

νων στοιχείων παρέχει ή είκι:Ον 9. 
~Έτερον ενδιαφέρον yλυπτΟν είναι τΟ Εν εlκ. 10 παριστάμενον, δπερ είς 

μΕν την έμπροσ-&ίαν Οψιν του φέρει κατα μSν τ&. Ciκρα δύο κιονίσκους με 
κιονόκρανα κοσμημένα δι~ άκαν3ών, έν δΕ τψ μέσφ καl &:νω τΟ γνωστΌν 

·:Α NAnApAGTA C 1 G :· 

Alvi~QKOG AΓit τιτt Γο?Τ'ΙΗI G 

Εlκ . . 9. 

κογχυλιοειδΕς παλαιοχριστιανικον κόσμημα. Κατα δε τi]ν δπισifίαν του οψιν 
τΟ άνάγλυφον φέρει κοιλότητα καταλήγουσαν κάτω είς κόγχην, ής άγνοώ τΟν 
σκοπΟν ώς καl Ολου τοϋ άναγλύφου, ο.Οτινος Ομοιον περίπου εύρέ{}η καl έν 
τψ ναψ τοίi eΑγ. ~Ιωάννου τοίi Θεολόγου της ~Εφέσου, περl o1'i οιJδένα λόγον 
ποιείται δ δημοσιεύσας τΟν ναΟν τούτον. Είκασίαν μόνον Εκφέρω μήπως τα 
δύο άνωτέρω γλυπτι:Χ dΠετέλουν τdς παρειας τοϋ έν τψ ίερψ δεσποτικοϋ \Jρόνου. 

β') Γλ.vπτά μεσυ6υζαντι}!(i. 

τα γλυπτa τijς β' περιόδου (ε!κ. 12- 17) διαφέρουσι τών παλαιοβυζαντι
νών ώς πρός τε nlν τεχνικfιν καl τα διακοσμητικ&. \J·έματα. Άντι τών βα{}ειών 

3 Σω·~ηρίοu, Άρχ. Δελτίον τόμ. 7 εtκ.57. 
4 Π βλ. C a t t a n e ο, L'archίtecture en ltalie. σ. 219 εtκ. 120 . 
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αιJλακσειδών χαραγών, &ς ε'ίδομεν είς Εκείνα, fχομεν ένταϋδα τό πεδίον τοϋ 
άναγλύφου εLς μικρΟν άπΟ τfις Επιφανείας τοϋ κοσμήματος βάfJος. ~Ελλείπει 

δ~ έπίσης καl ή πλαστικότης τών κοσμημάτων, <Ϊτινα τώρα είναι Εκτελεσμένα 
ε'ίτε έπίπεδα ε'ίτε δι' Ελαφρώς συγκλινόντων Επιπέδων. ~Ως πρΟς δΕ τ& δια

κοσμητικ& -θ-έματα τών ύπ' Οψιν άναγλύφων ταϋτα είναι έν πολλοίς διάφορα 
τών παλαιοβυζαντινών περιλctμβάνουσιν Ομως καί τινα στοιχεία έξ Εκείνων. 

Κυριαρχοuν &έμα είναι δ πολυέλικτος πλοχμος μετα τριφύλλων, κισσοειδοuς 

Εlκ. 10. 

ώς επl το πολiJ μορφijς, Μμα, 

δπερ ε'ίναι χρονολογικώς καftω

ρισμένον ώς χαρακτηριστικΟν 

τfjς τέχνης τοu 9ou καi 10ou μ. 

Χ. α\ώνος. Πλijν ομως τούτου 

παρουσιάζονται καl άλλα δια

κοσμητικd {}έματα κοινα εLς την 

τέχνην τών μετα το 1000 μ. Χ. 
χρόνων' περ ι cbν {}α ε'ίπω μεν 

κατα την περιγραφijν τών τεμα

χίων Εκάστων. 

τα γλυπτα της β' περιόδου 

προέρχονται κυρίως μΕν έκ τοϋ 

τέμπλου τοϋ ναοϋ, τινα δε και 

έξ (Jλλων αδτού μερών. τ α τοϋ 

τέμπλου είναι -&ωράκια καl έπι

στύλια. "'Οτι δΕ πράγματι ταϋτα 

προέρχονται εκ τοϋ εικονοστα

σίου άποδεικνύει, δια τCις .πλά

κας, ή τελεία άντιστοιχία τοϋ 

μήκους των (1, 10) προς τCις έπl 
του διατηρη&έντος στυλοβάτου 

τοϋ είκονοστασίου μετρουμένας 

άποστάσεις μεταξiι τών κιονί
σκων. ΤΟν στυλοβάτην τούτον είκονιζόμενον έν τfi κατόψει τού ναοϋ (εlκ. 1) 
dπεκάλυψεν δ κ. Ξαν&ουδίδης κατεδαφίσας τΟν νεώτερον τοίχον, Οστις 
είχε κτισ-&ή έπ~ αύτου κατα τας βαρβάρους έπισκευας τοϋ ναοϋ, αϊτινες fγέ
νοντο κατα τΟν 19ον αίώνα. Και τα μΕν άποκαλυφ-&έντα δύο πρΟς τοiις 
τοίχους τμήματα τοϋ στυλοβάτου μαρτυροϋσι σαφώς περl tijς εν κατόψει 
διατάξεως τοu τέμπλου της β' περιόδου ητοι περl τοu μήκους τών πλα
κών τοϋ ftωρακείου ώς καl τοϋ μήκους καl πλάτους των μεταξU αύτών 
τετραγώνων κιονίσκων. Περl δε τοϋ 1')ψους τών εlρημένων μελών ώς και τοϋ 
ϋψους, είς δ ήτο τοπο&ετημένον και τ<ί:ιν διαστάσεων liς είχε τΟ Επιστύλιον, 

I 
<$> 
' 

l 
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Οπερ έστέγαζε τΟ είκονοστάσιον, διδασκόμεδα έκ τών λαξευμάτων προσαρμο
γής τών μαρμαρίνων τεμαχίων τοϋ τέμπλου έπl τ:ών στρώσεων τοϋ έκατέρω

δεν τ:οίχου, λαξευμάτων, &τινα διετηρή&ησαν έντονώτερον έπl τfίς νοτίας 
παρειdς τοϋ βορείου πρΟς τΟ ίερΟν τοίχου, ώς δεικνύει ή παρακειμένη είκών. 
c\Εν τών λαξευμάτων τούτων παρέχει είς ήμάς τΟ ϋψος τών {}ωρακίων μετΟ: 

τού στέφοντας αύτα κυματίου (1.15λ τΟ δ' &μέσως Uπεράν~ αlιτοϋ άντιστοιχεί 
&κριβ&ς πρΟς τ:ιlς διαστάσεις τής τομής τ&ν κατωτέρω Εξεταζομένων έπιστυ

λίων. τα Επιστύλια δ~ Clλλως τε ταϋτα άπσδεικνύονται ώς ανήκοντα είς τέμπλον 
καl λόγφ τοϋ λοξοτμήτου αύτών σχήματος και λόγ<ρ τών κενών 1 &τι να παρου
σιάζουσι μεταξU των κοσμημdτων τiίς κάτω 

έπιφανείας των) δικαιολογουμένων εκ τής 

κάτω-&εν αυτών ύπάρξεως κιόνων. 
τα δΕλοιπα τεμάχια (ε\κ. 14 καi15) Ι'χοντα 

καl αύτα την μορφfιν λοξοτμήτων έπιστυλίων 

μικροτέρων διαστάσεων (uψος 0,09), &παρτί
ζουσιν ιJπέρ{}υρα, ών άφ ~ ένΟς μΕν τΟ μήκος. 

συμφωνεί πρΟς τΟ Clνοιγμα τών πλευρικών και 
τών πρΟς τΟ fγκάρσιΘν κλίτος -&υρ<i)ν τοϋ 

ίεροϋ, tl τ:ομ1l των δ~ άφ' έτέρου προσαρμό
ζεται άριστα πρΟς fγκοπάς, U.ς φέρουσιν αί 
-θύραι αδται κατα την διάμετρον τοϋ τόξου, 

Οπερ υπέρκειται αύτών (είκ. 11). Φαίνεται 

λοιπόν, Οτι χάριν διακοσμήσεως προσετέ-θη

σαν κατd την β' περίοδον η καi άργότερον 
μαρμάρινα γλυπτι:l ύπέρ-&υρα \ οία συναν
τώμεν καΙ. εlς ό:λλους ναοUς τfjς γ' καl δ' 

περιόδου 2 (1000-1400). 

Εlκ. 11. Λα'ξεύματα 

προσαρμογής τοίί τέμπλου. 

"Ελ&ωμεν t]δη ε\ς τijν περιγραφην €νος έκάστου τών σωζομένων τεμα
χίων. ~Εκ τών -&ωρακείων τοϋ είκονοστ:ασίου διετηφl{}ησαν δύο, τΟ μΕν {iρτιον 
το δε κολοΒόν. Τοϋ &ρ τ ίου (ε\κ. 12) το μijκος εtνε 1,05, το uψος Ο, 72, το δΕ 
πάχος 0,10. ΕΙκονίζεται- δ~ Επ ~ αύτοU έντΟς άπλοϋ πλαισίου κύκλος, δ στις, σχη
ματιζόμενος δι' επιπέδου &διαιρέτου ταινίας περιβάλλει \σοσκελfj σταυρον 
άπΟ των τεσσάρων κεραιών τοϋ όποίου έκφύονται δλικες καταλήγουσαι είς 
άνftέμια Εν if:ι άπΟ τοϋ κάτω&εν τσϋ κύκλου κόμβου έΥ.φύονται άλλοι πολυέ-

' " 

ι ·ο κ. Fy fe ύπέftεσε (Architectural Review 1907 σελ. 64) δτι έντΟς τών είρημέ
νων έγκοπών έτΗ}εντο ξύλιναι δοκοί, τοϋ-&' δπερ {}ά ή το ού μόνον παράλογον--; άφ' οίί 
εις ούδεν αύται {}d έχρησίμευον- άλλα και άκαλαίσ&ητον. 

2 Παραδείγματος χάριν έν τφ ναψ τfις Μονf]ς τfις Χώρας έν Κωvσταντινουπόλει 
Millingen, Byzautine Churches in Cjple πiv. LXXXIII. 
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λικτοι πλοχμοL φέροντες τρίφυλλα,~:δι:: &ν πληροϋται Ολον τΟ μεταξV κύκλου 

καl πλαισίου πεδίον. 

Έπi δε τijς :κολοβής πλακος (εlκ. 13) εΙκονίζεται έν τψ μέσφ παγώνιον 

κατενώπιον μΕ &νοικτην σUράν ι, πέριξ δ~ αύτοϋ Ε:χουσι λαξευ&η &ν1tέμια έπl 

πεδίου &νωμάλου, λαξευδέντος οϋτω προφανώς τνα δεχ()ϋ εγχρωμον μίγμα. 

~Εκ δΕ τοϋ Επιστυλίου του είκονοστασίου διετηρή&ησαν δύο λοξότμητα 

τεμάχια (εlκ. 14 καl 15). ΈπΧ τοϋ ένος τούτων εΙκονίζονται (εlκ. 14) κατιl μΕν 
τfιν λοξην στενfιν παρειαν συριακοl τροχοli έντΟς τών ·όποίων έλαξεύ&ησαν 

πεντάφυλλα &νiίέμια, κάτω δεν δ' α~τών ό βυζαντινος &στράγαλος. Έπ\ δε τfjς 
κάτω Επιφανείας παρίσταται &ριστερ<Χ ρόμβος περιβάλλων μέγαν Qόδακα η 

Εlκ. 12. Θωράκιον τοϋ τέμπλου τfις β' περιόδου. 

σταυρον σχηματιζόμενον διιl τεσσάρων καρδιοσχήμων φύλλων κισσοϋ. 'Εκάστη 

πλευρα τοϋ ρόμβου συνελίσσεται πρΟς ξιόδακα άπΟ τοϋ όποίου Εκφύεται φύλ

λον κισσοϋ i\ τρίφυλλον κρινάνΗεμον. Δεξιa δε πάλιν εΙκονίζεται πλοχμος 

έξ ελίκων καταληγουσών ε'ίς τρίφυλλα 00ς καl έν τι$ -&ωρακίφ τfjς ε'ίκό

νος 14. ~Αξία προσοχής έν τψ τεμαχίφ τούτφ είνε ή έκτέλεσις τών ταινιών, 

αϊτινες Cί.νω μεν καl &ριστερα είναι διπλαί, έν φ δεξια είναι στρογγύλαι αδιαί

ρετοι, 00ς καl έ.πt rοίί -&ωρακίου τfjς ε'ίκόνος 12. 
---------

1 Όμοία άνάyλυφος παράστασις; παγωνίου εϋρηται είς τόν 'Άγ. Μάρκον της "Ενετίας 

(Catt~neo, L'architecture en Ita1ie Venise 1890 εtκ. 159). 'Επίσης όμοία παράστασις 
εΊναι Εντετοιχισμέvη Επl τοίi βορείου τοίχου τοίi κα&ολικοϋ τής μονής Δοχειαρίου καi εtς 

τήν πρόσοψιν τοϊί Εν Μονεμβασίq; ναοϊί τοϋ Έλκομέ\•ου. 

• 
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'Επl δε τοϋ Ετέρου τεμαχίου Επιστυλίου (ε'ίκ. 15) παρίσταται Επl μΕν τη~ 
,- λ ξ-ς παρειiiς σειρ<Χ Εκπεφυλισμένων ελληνιστικών άν-&εμίων μετα 

στε\ης ο η ~ ' δ' - ; ~ 

λ ... ν διακοπτομένων Εν τώ μέσφ ύπΟ ένΟς πένταλφα, επι ε της κατω επι-
ωτω • • ; . "' ~·δ ' ~ 
φανείας περατουμένης έμπρΟς εtς τΟν αUτΟν άστραγαΛον, ον ει ομεν και εις 

τΟ προηγούμενον τεμάχιον 
Επιστυλίου, εικονίζεται πλο
χμΟς Εξ άπλών έλίκω'' δια
κλαδουμένων πολλαπλώς ε'ίς 
κισσοειδij τρίφυλλα. 

'Ή σχέσις τών τεμαχίων 

τού Επιστυλίου πρΟς τα -&ω
ράκια εlναι προφανfις καl 
λόγφ τijς τεχνικijς καi λόγφ 
τώv διακοσμητικών -&εμά
των, &στε οUδεμία Vπολεί-

β λ' " ' πεται άμφι ο ια οτι τα , 
τεμάχια ταύτα προέρχονται Εfκ. 13. Θωράκιον τοϋ τέμπλου της β' περιοδοιι. 

πάVτα έκ τοϋ αύτοϋ τέμ- , 
πλου της β; περιόδου, σίiτινος διετηρή-&ησαν τμ1lματα τοϋ στυλοβατου. 

τα δε~ Επιστύλια τών -&υρων (ε'ίκ. 18 καl19), περl ών ε~ίπομεν &νωτέρω, 
,; ' ')) , {) 

φέρουσιν έπl μεν της λοξfiς στενfiς παρειiiς των σειραν πενταφυ~' ,~ν ~ν ε-
μ ίων «έγκεκλεισμένων», Επl δε τfiς κάτω Επιφανείας των Qόμβους εvτος ορ'θ'ο-

Εiκ .. 14. Τεμάχιον έπιστυλίου τοίί τέμπλου τής β' περιόδου. 

γωνίων περιβάλλοντας κύκλον μετa τριπλijς ταινίας συνελισσόμ~νον προς δύο 
μικροτέρους έκατέρω-&εν. ~Εν τ ψ κέντρφ δε τοϋ μεγάλου κυκλου εϋρηται 
ρόδαξ &ριστεριl μΕν τετράφυλλος, δεξιιl δε πολύφυλλος. 

; ~ λ' ' VH τε εργασία καl τα {}έματα των μικροτέρων τουτων επιστυ ιων φαι-
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νονται άν1iκοντα είς μίαν πλέον προηγμένην βα{}μίδα τών τοίί είκονοστασίου 
φ ';\" _Q - , , J 
ν ειναι πιvανως κατα τι μεταγενεστερα. 

Μετd tiιν Εξέτασιν τfjς προελεύσεως, τfjς τεχνικfjς καl τfjς διακοσμησεως 
τών γλυπτών τijς β' περιόδου άπομένει νι\' καitορισ/Jίj και το ζήτημα τοϋ 

χρόνου τijς κατασκευijς 

των. Είς τοϋτο {}ι\ βοη

ι'1ηι'1ώμεν κατ' έξοχην εκ 

τών επ~ αύτών διακοσμη

τικών ι'tεμάτων. Και Εν 

πρώτοις τΟ κυριαρχοϋν 

itέμα τών πολλαπλώς έλισ

σομένων μετι\ τριφύλλωv 
η κισσοειδών φύλλων έλί-

Εlκ. 15. 'Επιστύλιον τοίί τέμπλου της β' περιόδου. κων είναι χαρακτηριστικΟν 
τfjς τέχνης τοίί τέλους τοίί 

gou ~- c ' ~ ) ' 
αιωvσς, ως συναγομεν εκ χρονο ωγημενων μνημείων, Εφ~ ών άπαντα τΟ 

itέμα τοϋτο !jτοι τοϋ ναοϋ τijς Σκριποϋς 1 (873- 4) και τοϋ "Α γ. Γρηγο~ίου 
τοϋ Θεολόγου εν Θήβαις' (872-3). Ού μόνον δ' α! μετa τριφύλλων fλικες 
άλλα καl δ μετ~ άν{}εμίων κεντρικΟς σταυρΟς τοϋ -θωρακίου τfjς είκόνος ι4 
άπαντ~ δμοιος καl Εν τψ δ-ωρακίcρ tών Θηβών 3, ώς έπίσης τΟ παγώνιον 4 

καlο'L άστράγαλοι. Ού

δεμία λοιπον άμφιβο

λία ύπολείπεται δτι 

καl τΟ εΙκονοστάσιον 

τijς β' περιόδου τοϋ 

cΑγ. Τίτου, είναι τών 

αύτών καl τα μνη μο

νευt}έντα γλυπτΟ: χρό

νων. Ζήτημα είναι μό

νον αν τα γλυπτα του 
"Α Τ' 3" Εiκ. 16. Θραϋσμα Uπερi}-Uροu. 

γ. ιτου ειναι προ-

γενέστερα η μεταγενέστερα τών Βοιωτικών. Τοσούτφ δΕ μάλλον σπουδαίον 
είναι τΟ ζήτημα τοfiτο κα{Μσον διευκρινούμενον {tα διεφώτιζε καl CJ.λλο Επί-

ι S t rz Υ g ο wski, Inedita der Architektur und Plastik aus deι- Zeit Basi1ios 1 
Byzantinische Zeitschrift 3, 1894 πίν. 11 είκ. 5. 

2 'Έ. IJ.. πίν. ΠΙ είκ. 2 καi Σωτηρίου, Άρχ. 'Εφημ. 1924 σελ. 18 είκ. 27. 
3 Σωτηρίου, 'Αρχ. 'Εφημ. 1924 σελ. 19 είκ. 28. 
t Όμοίως έν άναγλύφφ τοϋ Μουσείου τfις Προύσης (Mendel, BCH 1909 σελ. 351 

εt~. _49) είκ~νίζετ,~ι έν μ!σφ μί~χων μετΟ: κισσοειδών φύλλων παγώνιον, δπερ εtναι τfις 
αυtης περιοδου ηtοι του 9ou αιώνος. I 

ί 
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μαχον σημείον τfiς ίστορίας τοϋ ναοϋ ητοι αν ό ναΟς τοϋ CAY· Τίτου έξηκο
λού8ησε νι\ λειτουργΏ και δ·η ώς μητρόπολις και μετι\ την vπο τών Άρά
βων κατάκτησιν τfjς Κρήτης (824 μ. Χ.) ώς δέχεται δ κ. Gerola 1 η li.ν 
κατεστράφη vπο τών Άράβων μετενεχitείσης τijς μητροπόλεως έφεξijς είς 
Χάνδακα, 00ς ύποστηρίζει διΟ: πειστικωτάτων &ληίJώς Επιχειρημάτων ό κ. 
Ξανftουδίδης 2. Και ι:Ος πρΟς μΕν τα γλυπτα τοϋ τέμπλου δύναταί τις Ciνευ 
δυσκολίας να παραδεχθίj Οτι κατεσκευάσitησαν κατΟ: τ&ς &ρχ&ς rοϋ gou αίώ

νος, 1iτσι και πρΟ τfίς &.ραβικfiς έπιδρο
μfίςι άφ~ οίι Ολίγα μόνον Ετη μεσολαβοϋσι 
μέχρι τοϋ 872 και 873, οτε κατεσκευάσitη
σαν τd Βοιωτικά. Περl δΕ τών γλυπτών 
τών ύπερ&ύρων άτινα καl Εργασίαν κα

λυτέραν παρουσιάζουσι και itέματα μiiλ
λον εtς τοvς μετι\ το 1000 χρόνους άνή
κοντα δυσκόλως δύναμαι να παραδεχ&ώ 
Οτι είναι &ρχαιότερα τοϋ 824. Δια τοϋτο 
ίJεωρώ πι1tανώτερον1 Οτι οί 'Άραβες καί- Εlκ. 17. Θραίίσμα ύπερi}ύρου. 

περ καταστρέψαντες την Γόρτυναν η Εσε-
βάσ{}ησαν τον ναον τοϋ πολιούχου τiiς ΚρΊ]της &γίου, οστις έξηκολού/Jησε 
ν& λειτουργfι καl μετ& την κατάκτησιν η παρέβλαψαν μΕν αύτΟν άλλ: ούχ~ 
είς βα{}μΟν μη Επιτρέποντα την ύπΟ τών βυζαντινών &νακτησάντων δια του 
Ν ικηφόρου Φωκii (964) την Κρήτη ν επισκευή ν του, δ πότε και το τέμπλον 
κατεσκευάσ-&η νέον καl τα ε'ίρημένα ύπέρ-3-υρα προσετέ-θησαν Ciνω-3εν τών 
itυρών χάριν διακοσμήσεως. 

γ') Έπιπεδ6γλυφα. 

' ' ' λ ' -' e ' ονται πι"α Είς την αύηlν και τα περιγραφεντα γ υπτα κατηγοριαν υ:.ταγ υ -
νώς καl άλλα τινd &νάγλυφα, άτινα παρουσιάζουσιν &νάμιξιν τfiς μετα βα{}ειών 
χαραγών τεχνικής και τijς έπιπεδογλύφου. τα γλυπτι\ ταϋτα άνήκουσι πιι'1α
νώτατα είς t}ωράκια τοϋ γυναικωνίτου. ΤΟ χρώμα τοϋ μαρμάρου Εξ οΊS είναι 
κατεσκευασμένα είναι ύποκύανον τα δΕ διακοσμητικά των δ-έματα είναι έν 
μέρει μΕν γεωμετρικd έν μέρει δ • Εκ τοϋ φυτικοϋ καl τοϋ ζω'ίκοϋ κόσμQυ 
είλημμένα. Οϋτω π. χ. είς τό &νάγλυφον τfί; ε'ίκόνος 18 Εν μΕν τψ μέσφ τοϋ 
πεδίου παρίσταται γεω.μετρικον κόσμημα έκτελεσμένον με βα/Μας χαραγάς, 
καtό δΕ τΟ περι3ώριον πτηνd (παγώνια) Εν μέσφ έλισσομένων φυλλωτών 
κλάδων, οπως βλέπομεν είς άνατολικι\ς συνitέσεις. 

-' ~ e ' -' δ ' ' β 'Δ • 'Ή Εκτέλεσις τοϋ περι3ωριου ειναι ωσει χαρακτη, ιοτι το αυ-ος ειναι 

ι Per la cronotassi dei vescovi cretesi 1914 σελ. 3- τοϋ αίιtοϋ Monumenti Veneti 

τόμ. Π σελ. 40 καt Χριστ. Κρήτη Β' 1916 σελ. β02-303 ση μ. 2. 
s Χριστιανικij Κρήτη Β' 1915 σελ, 325. 
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μόνον ~κατά ,τι ν~ χιλιοσ,τc'ι ~Εσώτερον .. της Επιπέδου Επιφανείας τών κοσμημά
των. Ειναιδε μαλιστα το βα{}ος τοϋτο καl &νώμαλον, άναμφιβόλως πρΟς τελειο

τέραν πρόσφυσιν μετΟ: τοϋ Εγχρώμου μείγμα

τος δι~ ού ttα Εκαλύπτετο: ΚατCχ τΟν αύτΟν 
δ

, , δ, 

επιπε ογλυφον τρόπον είναι κατεσκευα-
' ' ' ' σflεΥα ~αι τα κατω3εy τοϋ αϋτοϋ άναγλύφου 

ει~ων~ζομενα τμήματα περιitωρίων, είς τΟ Εν 
των οποίων διακρίνεται Εν μέσφ κισσοειδοϋς 

κοσμήματος ζψον τρέχον προς τa δεξιά. 

~Επιπεδόγλυφος έπίσης είναι καl ταινία 

τις ttωρακίου έφ~ ης εΙκονίζονται κλιματίδε,.. 
, ~ . 
εν ει 'ει πυροστροβίλου καl κατ' άποστάσεις 

μ~v~οι στα~ροl \εϊκ. 12). Έπ\ τοίi κυματίου 
δ οπερ στεφει -την ταινίαν ταύτην εlναι κε

χαρα\μένη διa γραμμάτων άρχα"ίκών η ~πι

γ~αφη ΕΠΙ CYN€CIOY .... '0 Συνέσιος 
ούτος δα fιτο πι-&ανcότατα έπίσκοπός τις τής 

Γ~ρτύνης, ' Ο:γνωστος ομως δυστυχώς μέχρι 
Εlκ. 18. 'Επιπεδόγλυφα. τουδε, αλλως -&α μάς iiτo τΟ τεμάχιον τοϋtο 

πεδο ]:ύ ' πολυrιμότατον πρΟς χρονολόγησιν τοϋ έπι-
γ • φοu κοσμηματος. Σχετικώς προς το ζήτημα τοϋτο ο' Br'h' • στη'ριξε ρ~ ~ ... f:f " , e ιer υπε-

π ο τινωv ετων οτι ο επιπεδόγλυφος τρόπος δ " 'ζ ' 

σουλμανικοι λαοί, είσήχ{]η rr~~~~~~fιii' iν'α~γ~α~π~α~ο~υ~σ~ιν~ο~ι~μ~ου~-
εtς την βuζαντιν1)ν τέχνην ~ -
μόνον άπΟ του Ι Οου αίώνος 2 ~ 
Οτε μεγάλη fιτο ή πρΟς τ~Υ _ 

Άνατολijν έπιμιξία. Άλλ' έξ • 
" ~~ ~ 
επιυηματος κιονοκράνου τοϋ ό 

Άσκληπιείου καl έξ (iλλων 

γλυπτών παλαιοβυζαντινών 

άπεδείχl!η δτι χρijσις τοϊί l;πι

πεδογλύφου εγένετο !\δη άπο 

τοϋ τέλους τοϋ 5ou μ. Χ. αίώ
νος 3• Έν τούτοις δια τd έπι-
πεδόγλυφα τοϋ eΑγίου Τίτου Εlκ. 19. Τμήματα '6ωρακίων. 

~-ν_δυνάμεl!α μετ' άσφαλείας νa βεβαιώσωμεν εϊς τίνα τών δύο περιόδων 

1 Κατάλογον τών έπισκόπων Γ ' " , · 1740-τόμ ΙΙ 256 Corn ι· Cορτuνης ορα παρα Le Quιen, Oriens Christianus 
, · · e ι us, reta Sacra Venetis 1750 λ 64 , G Epιscoporum σ. 400. σε · και a m s, Series 

: ~cu1ptu:e Qyzantine έν Nouv. Arch. des Missions Sc. Nouv Ser 1911 97 
.:::.υγγοπουλος, Χριστιανικό\' 'Ασκληπιείον 'Αρχ. 'Εφημ." 1917,73, σ. · 

I 
' 
1 
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ύπάγονται, ··θ·εωροϋμεν Ομως πιδ'ανωτ-έραν τiιν δευτέραν, διΟ 'IGαl περιεγρά
ψαμεν αύτα Εν τέλει τfίς περt τών γλυπτών Εργων έξετάσεως. 

Γ'. Ta χαλκίi. 

Το σπουδαιότατον ε5ρημα τijς ~ν 'Αγ. τίτcρ άνασκαφijς τοϋ κ. Ξαν&ου
δίδου ύπflρξεν δ i}ησαυρΟς τών χαλκών άντικειμέvων1 ατινα άπεκαλύφ&ησαν 
είς τΟ νότιον κλίτος τfjς έκκλησίας, τα μ€:ν πολλα έντΟς λάκκου είς μικρΟν 
ύπΟ τΟ εδαφος τοϋ ναού βά{}ος, είς rO δυτικΟv τετράγωνον, τρία δΕ μόνον 
στηρίγματα λαβάρων (εtκ. 25 κάτω aριστερa) εντος μικροίi πηλίνου πίl!ου 

Εlκ. 20. Κανίσκια μανοuαλίων κκt πολυκανδήλων. 

κεχωσμένου άμέσως ύπΟ τΟ fδαφος, πάλιν εlς τΟ νότιον κλίτος, άλλ" εlς τΟ 
μεσαίον τετράγωνον. 'Επειδη δ' ό πί{}ος ητο πλήρης χωμάτων καl άνευ καλύμ
ματος είναι πι-θ-ανόν, Οτι -&α περιείχέ ποτε καt αλλα σκεύη, "ίσως πολυτιμότερα, 
διαρπαγέντα η άναληψθ-έντα κατόπιν, άπομεινάντων μόνον τών τριών μνη-
μονευitέντων χαλκών. Πάντα τα χαλκά άντικείμενα κα&αρισ&έντα Επιμελώς εlΙρίσκονται σήμε-
ρον έκτεδειμένα έν προ-&ήκ'!] τοϋ μουσείου CΗρακλείου. τα :πλείστα είναι σκεύη 
φωτισμοϋ, τα δ~ ύπόλοιπα έχρησίμευοΥ πρΟς άνάγκας τfjς λειτουργίας. 

2κεύη φωησμοϋ. Αί ύπ~ άρι{}. 20 καl 21 εl.κόνες παριστώσί τινας έκ 
τών 27 έν συνόλφ εύρεδέντων χαλκών δίσκων, οίτινες διάτρητοι Οντες καl 
ποικίλων διαμέτρων άπο 0.17 μέχρι 0.33 μ. φέρουσι πάντες ώραίους συνδυα
σμο\Jς βυζαντινών κοσμημάτων (ε'ικ. 20), πλiιν fνος (εlκ. 21 Α), δστις <iντl κο-

21 
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σμήματος φέρει to αύrο μονογράφημα ΤΟΥ BINK[AC οπερ εύρομεν καl 
είς to εξεtασ{}fν κιονόκρανον tοϋ tριβήλου (σελ. 304), dλλd διαφόρως εκείνου 
συντεttειμένον 1. ΕΙ ναι &:ρ α ό δίσκος ούτος σύγχρονος πρΟς. τα κιονόκρα~α 
έκείνα, r}τοι τfjς πρώτης περιόδου τοϋ ναοίί. 

Έκ τών 27 εύρεttέντω·ι δίσκων τρείς1 Εν οΙς καl δ .φέρων τΟ μονογρά-
φημα ~· ' , , ~ , ~ ' , εχουσι κατ α την μιαν των επιφανειαν αν α τρείς μικροiις κρίκους, δι~ &ν 
δι~περώνται τα &γκιστρα τών τριπλών &λύσεων1 άφ' ών κρεμάηιται οί Μσκοι 
δια μεγάλων dγκίσrρων. i1νω (είκ, 21). Είναι i1ρα ο[ δίσκοι o,'iroι dναμφιβόλως 
τ& συχνάκις Εν τοίς τυπικοίς τών μονών μνημονευόμενα κ α ν ί σ κ ι α 2 τών 

Εlκ• 21. Πολuκάνδηλα (Α καί Γ) καi κρατήρ (Β). 

πολυκανδτjλων. Γνωρίζομεν μάλιστα έκ τών τυπικών καl δτι αί άλύσεις τής 
εξαρtήσεώςtων ώνομάζονrο βασrάγια 3, κρεμαστάρια< η άλυσίδια'. 

: r:ω~tol μέχ~ι τοϋδε ,fισαν δίσκοι (πολυκάνδηλα) φέροντες έπιγρα.φήν όλόκληQον 
κατα τον εξωτερικον δακτυλιον G. Schlumberger, Byz. Zeitschrift π 1893 441 καi 
M~Iang~s ~ d'a:cheo~ogie byza~tine Paris 1895 σ. 178. Μετα μονοyραφήματ~ς Ομως, 
πλην του ημετερου, ετερον παραδειγμα δέν γνωρίζω. 

2 

Τυπικόν Γ ρ. r;ι:ακοuριανοU Βυζ. Χρονικό τόμ. ΧΙ παρ. σελ. 53 L. Ρ e ti t έν Izνes
tija τόμ. 6 σελ. 123. 

1 Izvestija τόμ. 6 σελ. 118. 

."'Ν, .Nis,sen, Die Diataxis des Μ, Attaleiates σελ. 81 πρβ. καί Du Cange, Glos
sarιum εν λεξει βαστάγια. 

-' L. Petit, Βυζ. Χρονικό. τόμ. ΧΙ παρ. σελ. 53. 
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cH χρflσις τών πολυκανδήλων, ά~ινα άντικατέστησα.ν τοUς ρωμα'ίκοVς 
, , ' κ 'ζ δ' ' πολυμίξσυς λύχνους είς τ&ς Εκκλησίας, ειναι ~ρχ~ιοτατ~. ~τεσκευα _ο3νt~' ε τ~ 

πολυκάνδηλα ε'ίτε χαλκά ι, &ς τα ήμέτερα, ει τ~ αργυ~α 2,-ε~τε χρυ~α : ει:ε ~α ι 
Εκ σκληρών λίftων, ο 'ίον πορφυρ!τ;ου 4 • ~Αναλ~γως δ~ του ~ρι11μου τω;ν σπω:, 
&ς Εφερον καl είς·&ς ένετί{}εντο υαλιναι ;ανδηλαι 5, ων~μ~ζ~ντο τρικανδηλ~ , 
τετρακάνδηλα κλπ. Πολυκάνδηλα διετηρηftησαν σχετικως ολιγα κατεσπαρμενα 

είς τα διάφορα μουσεία: Παρισίων 7, Βερολίνου s, Λονδίνου 9, Κωνσταντινου

πόλεως 10,Λεσνόβου 1\ 

~Αih)νών 12, Κα'ίρου 13 , 

Πεrρουπόλεως 14• 

Εlκ. 22. 

τ 
• ο 

ο 

XPYCOV 

Καl ταύτα μΕν ώς 

προς rοiις 3 μεra κρί
κων δίσκους. Ol δε 
λοιποl 24 ο! μη φέ
ρονrες δίσκους οΜε 
μεγάλας όπaς (είκ. 20) 
δύνανται Εκ πρώτης 
οψεως νa εκληφΜ\σι 

καl οVτοι ώς ά"ήκον
τες είς πολυκάνδηλα. 

'Αλλ' εκ συγκρίσεως 

αύτών πρΟς παλαιΟν 
δίσκον μ~νουαλίου διασωζόμενον εν riρ ναiρ tfiς Άγ. Παρασκευfiς rοϋ χω
ρίου Χρύσου τfiς Εύρυrανίας (είκ. 22) επείσ&ην, δη καl ο! τοϋ Άγ. τltου 

1 Dalton, Byz. art and aι·chaeology 622. 
'Λαμψάκου έντΦ μοuσείφ τοϋ Λονδίνου Dalton, Byzantine art and arcbaeo

logy Oxford 1911 εtκ. 40, 41. Βuζ. Χρον. τόμ. ΧΙ παρ. σελ. 14, 53. Κ. Π ο ρ φ u Q ο
γεvνή του De Cerim. Βόνν. 581. 

s Θεο~. ::Συνεχ. 211 καί 365, Συ μ. Μάγιστρ. 704, ΚεδρηνΟς 11,182. 
"' Liber Pontificalis Εκδ. Ducbesne Π σελ. 15. 
$ "Ορα είκόνα τοιαύτης κανδήλας έκ τοίi ναοίi της Έφέσοu παρό Σ ω τ η ρ ίο υ, 

'Αρχ. Δελτ. 1922 εtκ. 67 σ. 196. 
ιι Dmitriewskij, ΤυπικCι. 660,677,681 κλπ. 
1 S c h 1 u m b e r g e r, Epopee III, 98. . , 
s w u 1 f f, Altchristliche und mittelalterliche Bildwerke Berl1n 1909 πιν. XLVIII 

άρ. 1004, 1005. Πίν. XLIX άρ. 1006, 1007. , . _ 
·9 Dalton, Byzantίne art and archaeology Oxford 1911 εικ. 40,41 και 39ο. 

10 J 0 u b i n, Catalogue sommaire du Musee Ottoman 1898 σ. 56 Ν ο 416. 
ιι Millet L'ancien art serbe είκ. 11 καί 248. 
12 Χριστ. •Δρχ. "Εταιρ. άρ. 5866 έκ Τερμεντζίκ. · 
1a. G a y e t, Art Copte σελ. 299. S t r y g ο w i s k i, C~talog, gen. 9159. 
Η Kondakov, Katalog. d. Abt. des Mittelalt. 232 αρι-&.3. 
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δίσκοι προέρχονται έκ μανουαλίο·~. Διότι ψέρουσι καl- ο.Οτοι ώς Εκείνος 
'~' '' , ' " ' ι μικρας σπας κατα την περιφερειαν των προωρισμένας, δπως δεχftώσι 

προσδέτους σιδηρaς αϊχμάς, έφ~ &ν πήγνυνται τα κηρία. Τοιαϋται -δ~ αϊχμαl 

σώζονται έπl τοϋ έξ Εύρυτανίας δίσκου προσηλωμέναι έπl τών όπών καδ, 
c\ ' δ ' c ~ _, ι ~ν τροπον, εικνυει η ει)~ων 22. Είναι δΕ πρΟς τούτοις. -αί αίχμαl αύται 
ομοιαι προς taς α!χμάς, liς φέρει Ι!τερος δ(σκος μορφής τροχοϋ μεt' &κτ(

νων (ε!κ. 23) εuρειtεtς καi 

αύτος εν Ά γ. τtτφ μετ α 

τών U.λλωνι διασώζαιν δΕ 

και τους κηροστάκτας του 1 

(bobeches). • Αλλα δε πά
λιν σχήματα αίχμών, Εξ 

δ.γίου Τίtου καl ταϋται πα~ 

ρίστανται έν τfj εϊκόνι 24. 
<Ώστε ούδεμία καταλεί

πεται dμφιβολία -Ο τι ο'ί λοι

ποl δίσκοι προέρχονται έκ 

Εlκ. 23. Δωδεκαφώτιον. μανουαλίων, ίΟν, ώς καl σή-
' 

1 

e - μερον t μεγάλη ήτ0. Κατα 
τους βυζαν:ινου~ χρο_νους η χρησις καιtα και ΕΚ τών τυπικών διδασκόμειtα. 

Τελευταιον ,δε σκευος φωτισμού {Μ &ναφέρωμεν τΟ έν τψ μέσφ τfiς είκό

:ος 21 πα_ριστ~μενο~ χαλκοϋν dγγείον, δπερ άναρτώμενον δια 3 βασταγίων 
αντιστοιχει προς τους κ ρ α τη ρ ας, ο1.Jς συχνάκις μνημονεύουσι τα τυπικά 2. 

Σκεύη ,tει.οveγικά. Ta 
σπουδαιότατα τών λειτουργι

κών σκευών παρίστανται Εν 

τfj εlκόνι 25. Είναι δε ταϋτα: 
1) σταυροl φέροντες σφα(ρας 

κατα τα dκρα τών κεραιών. 

2) Στηρ(γματα λαβάρων (ε!κ. 

25 κάτω άριστερά)ι έξ έκεί-
νων, &τινα συνήδως βλέπομεν Εlκ. 24. Αtχμαi κηρίων μετ& κηροστακτών. 

να κρατώσιν Ciγγελοι η Ο.λλα 

πρόσωπα ε!ς βυζαντινaς παραστάσεις 3, 3) στρογγύλον κυλινδρικον σκεϋος 

, 
1 Ό δί~κος οΏτο5 φέρων. εν .δλφ δώδεκα φώτα ανταποκρίνεται πρΟς τά δ <ο δ ε κ α· 

φωτια των τυπικων, Dm1trιewskij, Τυπικά 661 769 788. 
2 Dmitriewskij, Τυπικ& 660, 677ι 678. ' ' 
'Ό ρα π. χ. Η a s e Ι ο f f, Codex purpureus Rossauensis πίν. ΧΙΙ Μ i c h e 1 Hi t 

de l'art Ι 249 ' 136 λπ S h ' ' 
5 

• . . . .εικ., κ · c ulz and BarnsleΎ ι The monastery of St Luke of 
Stιrιs ιn Phocιs πιν. 49,1. 

.·, 
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με διάτρητον σφενδόνην, &γνώστου μοι· χρήσεως (ε'ικ. 25 μεταξυ τών σταυ
ρών), 4) βάσις κηροπηγ(ου (;) (ε!κ. 25 κάτω δεξιά), 5) &βαιtης πύελος μετa 
λαβής καl τέλος 6) δοχείον βομβυλιόσχημον. τα δύο τελευταία σκεύη &ποτε
λοϋσιν αναμφιβόλως «χερνιβόξεστον»· διότι είναι κατa το σχήμα ομοια 1 προς 
τa &ντ(στοιχα &ργυρii τοϋ {}ησαυροϋ τής Πο).τάβας' lνιtα επι τής κάτω 
επιφανε(ας της πυέλου lχει χαραχ{}fj η επιγραφi] «χερνιβόζε[στον] ». 

'Εκ ,ων χαλκών ε~ρημάτων δυνάμεaα &σφαλώς νa χαρακτηρίσωμεν οος 
παλαιοβυζαντινa α) τοuς μετa σφαιρών σταυρους κα\ β) το μετα τοϋ μονο-

Εlκ. 25. Λειτουργικά καi άλλα σκεύη. 

γραφfιματος ~tολυκάνδηλον, Οπερ ώς φέρον τΟ αύτό καt τα κιονόκρανα τοίJ 
τριβήλου μονογράφημα είναι σύγχρονον προς τi]ν πρώτην περ(οδον τοϋ ναοϋ, 
δηλονότι τi]ν παλαιοβυζανηνήν, οος ΕΚ τfjς εξετάσεως τών γλυπτών άπεδε(χ{}η. 

~.Αρχιτeκ-r;ονικ7] κατάταξις τοiί ναού τοϋ eAy. Tlτov. 

Μετ& τfιν έξέτασιν τών κινηcών εύρημάτων τοϋ ναοϋ άπομένει νδ. κα3ο~ 
ρίσωμεν τi)ν βαaμtδα τής &ρχιτεκτσνικijς εξελ(ξεως, εφ' ής ϊσταται ό ναος 
τοϋ Άγ. Ηtου. 

eH ϋπαρξις κιονοστοιχιών μεταξV τWν κεντρικών πεσσών καl τών τοϋ 
νάρ{}ηκος προσδίδουσα ε!ς τi]ν κάτοψιν τοϋ Άy. Τ(του εντονώτερον τον χαρα-

1 Μόνον τοίί άγγείοu ή μορφiι εΙ ναι κατά τι διάφορος στερουμένη καί της λαβfις. 
~ Β ο b r i n s k ο y, Memoire de la societe nationale des antiqιιaires de France 

1914 σελ. 229-233. Εtκόνα τοϋ χερνιβοξέστου της Πολτάβας δρα καi παρό. Ebersolt, 

Les art_s somptuaires de Byzance Paris 1923 ~σελ. 57. 
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κτijρα βασιλικής, αναδεικνύει rO μνημείον τοϋτο σπουδαίον στα&μΟν έν τfi 
&ρχιrεκτονικfi Εξελίξει rών ναών. ΠρΟς κατανόησιν δΕ τijς σημασίας του ταU~
τη; είναι άνάγκη νd προτάξωμέν τινα σχετικα πρΟς τftv καrαγωγην τών μετα 
τρούλλου σταυρικών να{όν. 

'Έχει fίδη γίνει δεκτΟν παρα πάντων, δτι ό ·σrαυριΚΟc μετα ·τρούλλου 
ναός, Οστις έκυριάρχη_σε dπΟ τσίί ιοου αίώνος καi έξijς προi}λ~·εv έκ τijς itoλω
tijς &ναtολικijς βασιλικijς καta ti]ν έξής &λληλουχίαv. 'Επειδi] εν.'Αναtολjj 
εφηρμόζετο &νέκαι'tεν ή &ολοδομία, Ι]ης εξασφαλίζει ε!ς to εσωtερικον τώ~ 
κηρίων μεγαλυtέραν δροσιaν καta ti]ν μακρaν ι'tερμi]ν περίοδον, εφηρμόσι'}η 
αϋ~η καl πρΟς κ~λυψιν τών βασιλικών άντL τijς ξυλίνης στέγης, ής έγίνετο 
χρησις ε!ς μέρη ήttον ι'tερμa κα\ δη κα\ &φι'tονοϋνtα ε!ς ξυλείαν. 'Αλλ' ή 
έφαρμογfι κτιστού -&όλου Uπεράνω τοϋ μέσου δρόμου δΕν Επέτρεπεν, lίνευ 
έξασitενήσεω; τfjς καμάρας του, την διάνοιξιν φωτιστικών παρα{}ύρων κατΟ: 
τΟ:ς γεννήσεις αύηiς. Έκρί{}η λοιπόν σκόπιμον, ηδη άπΟ τοϋ 5°" αίώνοc άντl 
να άνοιχ-8-ά">σι παράftυρα κατα τας πλευρ<Χς τής κυλινδρικής καμάρας, νΟ:-~οπο
ίtετη-&ίj _ύπεράνω τοϋ μέσου δρόμου τών βασιλικών-διακοπτομένού εν τινι 
ψήμαη rοϋ κυλινδρικοϋ ι'tόλου- τροϋλλος ήμισφαιρικός, διαμέtρου '{σης 
πρΟς τΟ πλάτος τοϋ μέσου δρόμου, φέρων τα φωτιστικα παρά-&υρα κυκλοτερώς. 
'~ τροϋλλος δ' ούtος Εtέ&η ι'iλλοtε μeν εΜvς προ tov 1εροϋ (Φίλιπποι ι, 
Pιrdop 2

, Ίλισσός 3
), ι'iλλοtε δe ε'{ς τι να &π' αύωϋ &πόσtασιν (Χόtζα Καλεσσί '), 

Μερ J' ' Μ- ') 'Η ' ' - - ' , ' ιαμ .. ικ , υρα . επι του κενου τετραγωνου επικα{}ησις τοϋ τρούλλου 

εγίνεtο καt' &ρχι\ς μεν ti\ μεσολαβήσει tών συνή&ων εν 'Αναtολjj ήμιχωνίων 
(tronιpes) &λλa κα\ διa tών σφαιρικών tριγώνων. Φαίνεtαι δμως δtι α! ώ&ή
σεις, ϋ.ς 1iσκει ό άνευ σφενδόνης έπικα&ήμενος τρούλλος καl τα ημιχώνια η 
λοφία έπl τών πλαγίων πλf.υρώv τοϋ τετραγώνου (Β. και Ν.) fισαν μεγάλαι 
και εμενον σχετικώς άναντίκρυστοι. ~Ε-&εωρή&η λοιπΟν προτιμότερον να μετα
φερftώσιν αί &-3ήσεις αiiται δια μεγάλων τόξων είς 4 ϊσχυρι:Χ σημεία κατα 
ηΧς γωνίας του τετραγώνου, Οπερ έστέγαζεν ό τροϋλλος. τα τόξα δΕ ταϋτα 
ηχ-&ησαν είς τΟ αύτΟ ϋψος καl τα μέτωπα τοϋ διακοπέντος {]όλου τοϋ κεvτρι. 
κοϋ δρόμου, ούδόλως μεtαβληι'tείσης καta t&λλα tής βασιλικής διαtάξεως ωϋ 
ναοϋ, άφ~ ού παρέμειναν κάτω-δεν αύτών καl αί έπάλληλοι κιονοστοιχίαι, 
καίτοι αύται κατ~ ούσίαν ούδ8ν πλέον υπεβάσταζον. 

Ή λύσις αϋtη επραγμαrοποιήι'}η καt' εξοχi]ν κα\ ε!ς μεγάλην κλίμακα 
είς τΟ άριστούργημα τοίί Ίουστινιανοϋ, τi}ν '"Αγ. Σοφίαν Κωνσταντινουπό-

1 ΝαΟς Φιλίππων BCH 1923, 535. 
2 S t r z y g ow s k ί, Baukunst der Annenier ΙΙ σελ. 842. 
3 Σωτηρίου, 'Δρχ. 'Εφημ. 1919 είκ. 3 σελ. 3. 
' Η e adl a m, Journal of Hellenic Studίes 1892 Παραρτ. 
6 Jahrbuch des arch. Instituts 1909 σ. 4.02. 
β R ο t t, Kleinasiatische Denkm8.ler σ. 329 είκ, 123. 

' 
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λεως, εν μικροτέρι;t δε κλίμακι κα\ ε!ς to Κασρ- Ιβν- Βαρδάν 1• Βραδύrερσν 
tιl ύποβασtάζονtα tον tροϋλλον tόξα (Β. καl Ν.) και'tισtάμενα όλονeν πλα
τύτερα άποβαίνουσιν, είς βάρος τών υποκειμένων ύπερψων, έλεύ-θ-εραι κυλιν
δρικαl καμάραι βαίνουσαι καδέτως πρΟς την κατ& μfjκος. Αί κάτω3εν αύτών 
κιονοστοιχίαι ύποχωροϋσι χα'ι αύται πρΟς τοUς έξωτερικσUς τοίχους τοϋ κτι
ρίου &λλa δeν φι'tάνουν μέχρις αfπών· διόη εξακολουι'tοϋν να μεσολαβούν ta 
πλάγια κλίτη μΕ τ& iJπερψα των καλυπτόμενα ύπΟ καμαρών παραλλήλων 
πρΟς τΟν άξονα τοϋ ναοϋ. ΤΟ σταυρικΟν δμως σχfjμα είναι πλέον fμφανΕς 
εν tίρ εσωtερικίρ (Λάμποβον ', Άγ. Σοφία Θεσσαλονίκης', Μαγιαφαρκίν ', 
Διπλοiίς ναος 'Εφέσου 5, "Α γ. Κλήμης 'Αγκύρας). Kαta tovς αύtοvς δε περί
που χρόνους (2°ν t}μισυ 6°" αίώνος) καταργείται όλοσχερώς· κα'ι ή Οργανικώς 
άχρηστος κατα τα πλάγια τοίί τετραγώνου Ciνω τοξοστοιχία, ό δΕ ύπεράνω 
αύτijς κύλινδρος συνεχίζεται tώρα μέχρι tών εξωtερικών πλαγίων τοίχων toiί 
κτιρίου εκδηλούμενος καΙ. έξωτερικά">ς (CAy. Είρήνη Κωνσταντινουπόλεως δJ 
'Α γ. Θεοδοσία Κωνjπόλεως 7, Dere- Agl1shy 8). 'Εν tοίς μνημείοις τούtοις 
Εχομεν έν μΕν τφ Cίνφ δρόφφ πλήρω; διαγραφόμενον σταυρόν, έν δΕ τίρ κάτω 
τ&ς συνεχείς κιονοστοιχίας τfις βασιλικής. Δι& τΟν λόγον δΕ τοϋτον άπεκλή{}η 
δρι'tότατα ό rύπος ovtoς ύπο tοϋ \Vulff ήμιβασιλικός. Άπο τοϋ ήμιβασιλι
κοϋ δΕ τύπου μεταβαίνομεν εϊς τΟν άγνΟν σταυροειδή δι~ ένΟς μόνου βήματος 
ητοι δι& τής καταργήσεως τών μεταξU τών άνατολικών καl τών δυτικών στη
ριγμάτwν τοϋ τρούλλου κιονοστοιχ.ιων καl ιϊρα καl τοϋ ύπερψου τών πλαγίων 
κλιτών. CH τοιαύτη Ομως λύσις εΠέφερε σημαντικfηι περιορισμΟν τοϋ γυναι
κωνίτου, Οστις Εφft-ανε τώρα μέχρι μόνον τfjς έγκαρσίας καμάρας τοϋ σταυροϋ. 

Αί έγκάρσιαι κεραίαι τοίί σταυροϋ άπαξ κερδήσασαι Εδαφος δΕ:ν έσταμά
tησαν μέχρι τών έξωtερικών tοίχων toi! δρι'tογων(ου tής βασιλΙΚής &λλι\ 
προεβλήι'}ησαν κα\ πέραν αύtών διαγράψασαι tον σtαυρο'Ι' ούχ\ μόνον Εν tίρ 
έσωτερικψ χώρφ τοϋ ναοϋ, άλλU καl έν τfi γενικfι αϋτοϋ κατόψει. Τής τοιαύτης 
δe μορφijς &ρχαιόtερα παράδειγμαtα μέχρι tοiίδε εΎχομεν tον ναον τijς Σκρι
ποvς' (873- 4), rον tής Ήρακλείας lo καl Άγ. Πέtρου κα\ Μάρκου Κ/λεως "· 

1 S t rzy g ο w s k i, Kleinasien είκ. 92. 
2 Βερσάκης, Άρχ. Έφημερiς 1916 σελ.109. 
3 D i e h 1, L e Τ ο u r n e a u, S a 1 a d i n: Les monument• chretiens de Salo-

nique πίν. XXXV. 
' S t r z y g ο w s k i, Baukunst der Armenier Il σελ. 839 είκ.. 787. 
r. W u 1 f f, Altchrίstliche nnd Byz. Kunst. Ι, 247. 
β Μ illi n g e n 

1 
Byzantine Chιιrches in Constantinople πίν. XVII. 

7 Μ i 11 i n g e η, ε. &.. εtκ. 56. 
s Η, R ο t t, Kleinasiatisch~ Denkmiiler εtκ. 111. 
ΙΙΙ Strzygowki, Byz. Zeitschrift 1894. σελ.l-20. 

· 1• Wu lff, Altchristliche und Byzant. Kunst. ΙΙ 453. 
tι Mi llinge.n, ... Evfi-. &ν.19~. 
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~Αλλ
3 

iίδη πιστοποιη-8-είσης δια τών γλυπτών τfίς κατιl. τΟν 6ον αίώνα κατα
σκευfίς_τοϋ e~Y· Τ,ίτου 1, τόσον τ~ άγν~ς σταυρικΟν σχfiμα Εσωτερικώς~ Εν συν
δυασμφ προς τας κιονοστοιχιας της βασιλικflς έν τφ δυτικώ σκέλει τοϋ 
σταυροίί- δ σον καt ό τονισμ:Ος τοίί σχήματος τοϋ σταuροίί ε~ κ'ατόψει δι& 
~ροβολfίς τών Εγκαρσίων σκελών εϊς ήμιεξαγώνους κόyχας, dποδεικνύονται 
εφηρμοσμ~να ηδη άπΟ τοϋ 6ου αίώνος, Ί]τοι τρείς Ολους αίώνCχς ένωρίτερον. 

, Τοιαυτης σημα~ίας μνημείον Έίναι άπορίας <Χξιον πώς διέφυγε τΟν δαι
~ο:ιο~ ~trzygo;vskι καl" <'iλλου~ ~ρευνητας (Biihlmann, Weigand κλπ.), 
;φ _ου ~ κα:οψις tου- εσ;ω κ~ ι ,ανε~ τών κιο:οστοιχιών, &ς προσεftέσαμεν 
η μεις'--; η το ,η δ~ δ~μοσιευ!ιενη ~πο του 1907. Ειναι δε τοσούτφ μάλλον μεί
ζων ~ απο~ια ημων καftο_σον το μνημείον τοϋτο -3-& παρείχεν 'ίσως είς τfιν 
ι~εω~ιαν του Strzygo,vskι περι τijς εξ 'Αρμενίας καταγωγής τοϋ σταυρικού 
ναου σπουδαί?ν στήριγμα~ άφ~ οίι δ ~Άγ. Τίτος διασώζει τdς πλευρικι1ς κόγχας 
~ροσ~ε~σλλημ:να:, κατα, παράδοσιν πλέον καί Ciνευ πραγμαηκης λειτουργίας, 
εις τα ακρα των εγκαρσιων κυλίνδρων. Είς την itεωρίαν ταύτην &α fιδύνατό 

τις να προσχωρήσυ, ctv &φ' ένΟς μΕν 1i γεωγραφικη·3έσις τοίί μνημείου δΕν ύπε-· 
δ~λου μάλλον έπίδρασιν τών αίγυπτιακών μοναστηριακών ναών, σϊτινες άγα
πωσι τΟ τρίφυλλον σχημα 2, άφ' Ετέρου δΕ ~τοϋ{}' δπερ καl σπουδαιότερον-
α c ύ ξ 
ν η ,υπα~ ις _ κ~γχών έν τ~ να~. τούτι:ρ δΕν &φείλετο μάλλον είς τΟν χαρακτη-

ρισμον αυτου ως μαρτυριου, ατινα, ώς γνωστόν, είχον dνέκαftεν τοιοϋτον 

?χ~ μα. c 3 Π~άγμ~τι δΕ &ς είναι παραδεδεγμένον 4 έv τψ ναψ της Γορτύνης 
εταφη ~ πρω_τος εκ τών δέκα έπt ΔεΔου μαρτυρησάντων Κρt)ς έπίσκοπος καΙ. 
μα&ητης του Παύλου Τίτος) ού ή κάρα μετd τfιν καταστροφt)'ν τοϋ ναοϋ 
μετηνέχί1η είς-τΟν έν Χάνδακι νέον όμώνυμον ναόν) και έκείftεν έπικειμένης 
;fiς π~ραδόσεως τijς πόλεως ύπο τών Ένετών εLς τοuς Τούρκους (1669) είς 
Ενετιαν, κατατε3είσα έν τψ ναώ τοϋ -~Αγ. Μάρκου. 

Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ 

1 

Σ:~αντικ~ν δια_ την χρονολ?γίαν της %ατασκευijς τοϋ 'Α γ. Τίτου εtyαι καi τό νόμι
σ~α τ?υ_ Ιου~τινου_ (ou18- 527), ο~ερ -εύρεν ό κ. Ι. Χατζιδάκης έπί τοϋ πλακοστρώτου 
της αυλης του ναου. Ορα Κρητικην ΣτοιJν 1911, τόμ. 3 σελ. 37. 

~ S trzy go\\'ski, Amida 124. 

Weigand, Das Theodosίos Kloster Byz. Zeitschrift 1914 167 έ. 
3 • ' - ' Fresb fιeld: Cellae trichorae London 1913. 
4 C ο r n e 1 i u s, Creta Sacra 1755, Ι. σελ. 64. 
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ΤΟ ΕΠΟΣ ΔΙΓΕΝΉ ΑΚΡΙΤΑ 

ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΝ ΜΑΔΡΠΗΣ 'Ή ΕΣΚΟΥΡΙΑΛ 

·Ότε πρ.Ο ε'ίκοσι περίπου έτώΥ Εδημοσίευον έν τfι « Έπετηρίδι τοίi 

Έ&ν. Πανεπιστημίου» πραγματείαν όπωσοϋν μακρό.ν περΊ. τών μέχρι τότε 

γνωστών γενομένων χειρογράφων τοϋ περιφήμου μεσαιωνικοϋ η Βυζαν· 

τινοϋ έλληνικοϋ ήρω"ίκοϋ Επους «Διγενή 'Άκρίτα», 1 μετό. την dνάλυσιν τοϋ 

περιεχομένου έκάστου των τεσσdρων χειρογράφων τοϋ είρημένου Επους (τοϋ 

τijς Τραπεζοϋντος, τijς "Ανδρου, τijς Κρυπτοφέρρης και τijς Όξωνίας) 

εποιούμην μνείαν καl τοϋ τijς Βιβλιο&ήκης Έσκουριάλ, ούτινος μέρος μόνον 

μικρον (300 περίπου στίχοι) είχεν εκδο&ij ~ως τότε ύπο του Κρουμβάχερ· 

ΜετΟ: την εργασίαν μου εκείνην ό μακαρίτης Κρουμβάχερ εν οίς έ:γραψε 

λίαν Επαινετιϊtοίς περl αUτfjς Εν τψ ΒυζανtιΥίρ περιοδικφ (Byzantinische 
Zeitschrift) τοϋ έπομένου 8τους Jjγyελλε την προσεχij 8κδοσιν τοϋ δλου 

Επους κατό. τό χειρόγραφον ~Εσκουριάλ, Ελπίζων καl. ούτος, Οπως έγώ, σπου

δαίας 'LστορικCις νύξεις Εκ τοϋ Ολου επους. eH fκδοσις αϋτη έγένετο έν ~Α,<tή

ναις τ<\> 1919 ύπο τοϋ κ. D. L. Hesseling '· 
~Αποδημών τότε είς Τουρκίαν είτα δΕ καl είς Γερμανίαν δΕν ελαβον 

καιρόν, ενεκα πολλών CJ.λλων μdλλον κατεπειγουσών Εργασιών, έπισταμένως 

να μελετήσω το περιεχόμενον τοϋ νέου (oou) χειρογράφο,. Νυν άσχολη&εlς 

δπωσοϋν μάλλον Επισταμένως περl αύtό Εκτί{}ημι. ένταϋttα τα γενικώτερα 

συμπεράσματα τijς μελέτης ταύτης. 

~Εξεταζόμενον ίστορικώς τΟ χειρόγραφον τούτο ούδαμώς δύναται να 

παραβλη&jj ώς προς την σπουδαιότητα τοϋ περιεχομένου προς το σπου

δαιότατον τών μέχρι νϋν γνωστών γενομένων χειρογράφων, τό τής Κρυπτο

φέρρης. Οϋδεμία εντ.,ϋ&α νύξις ίστορικη ούδε πόρρω&εν δυναμένη να πα

ραβλη&ίi κατα την ίστορικijν σπουδαιότητα προς t1)ν νύξιν τοϋ χειρογράφου 

τi}ς Κρυπτοφέρρης, περl Π α ν όρμο υ καΙ. μασγιδίου, τού «κρεμαμένου λί-ftου:t, 

τοϋ ψνήματος τοϋ προφήτου» (στιχ. 100- 104) ώς καΙ περι τοίi μανδηλίου 

(μανδίλιν) τοϋ Νέεμαν (στιχ. 149- 154), &ν έκάστη Ι'δωκεν ήμίν άφορμΎjν να 
συντάξωμεν όλοκλήρους ίδιαιτέρας μακρας πραγματείας. Είναι και τοίiτο το 

1 Π. Καρολίδου, Σημειώσεις Κριτικαί, ίστορικα\. καί. τοπογραφικαί εtςτόΜεσαιω

νικΟν έλληνικΟν έπος cΆκρίτα», Έπιστ. Έπετ. 1906 ο. 188-246. 
2 D. C. Hesseling,Le roman de Digen-is Akritas d'apres le manuscitde Madrid 

Λαογραφίας τόμ. r: σ. 637- 604. 
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χειρόγραφον, οπως και τα riλλα τα μέχρι νϋν &νακαλυφιίέντα, πλην τοϋ τijς 
Κρυπτοφέρρης, &πλοϋν βιβλιάριον &φηγούμενον ε1δυλλιακώς τον μετά τινων 
ήρω"ίσμών ποικιλλόμενον ίδιωτικΟν βίον τοϋ Βασιλείου Διγενfj ~Ακρίτα, 
riνευ τοϋ έν τι$ χειρογράφφ Κρυπτοφέρρης &ναφερομέ,.ου πλή&ους σπου
δαιοτάτων ίστορικών -νύξεων και Ονομάτων γεωγραφικών, τοπογραφικών, 
Ε&vογραφικών, ίστορικών καl άρχαιολογικών. "Αλλ?r. και· οϋτως_· εν τοίς χι
λίοις όκτακοσίοις έξfίκοντα έπτά στίχοις του χειρογράφου ύπάρχουσι .λέξεις 
καl ονόματα μη στερούμενα 1διαιτέρου διαφέροντος καl χρίιζοντα έρμη
νείας, ών τα σπουδαιότατα Sκτίf}εμεν ΕνταίΗtα. 

Το έν τι$ στίχφ 143 &ναφερόμενον έπί&ετον τijς μηtρος τοίί f]ρωος 
«Ήλιογεννη μένψ &ναμιμνήσκειfιμάς το εν τiρ επυλλίφ Χαρτζιάνου καl 
(ή) Λ ι ο γ έν ν η τ η ς ον ο μα τijς ήρωtδος του ε!ρημένου έπuλλίου καl συζύ
γου τοϋ Χ α ρ τ ζ ι άνου, Οστις είναι ό αύτΟς πρΟς τΟν "Ακρίταν.ι 

'Εν τiρ στχ. 145 δ πατηρ τών πέντε dδελφών καλείται ··Ααρών οπως 
καl έν τφ χργρ. τijς Κρυπτοφέρρης (στ. 267). 'Αλλ' εν τψ είρημέν~ (145) 
στίχcρ άναφέρεται και τΟ τοϋ -3-είου αύτών Ονομα Κ α ρ ο t λ η ς1 Ον ο μα μή 
&ναφερόμενον έν tοίς riλλοις γνωστοίς χειρογράφοις καl δυνάμενον να &εω
ρη&fi ταi'Jτον τφ Κ α ρ ώ η ς τοϋ χργρ. Κρυπτοφ. (στ. 279), οπερ εγω έν 
ταίς περl τοίί !!πους Άκρfτα Σημειώσεσί μου (σ. 225) ε&εώρησα ταuτον τι$ 
τοίί Παυλιανίτου Κ α ρ β έ α. 

Τα εν στιχ. 232 dναφερόμενα ονόματα Π α δ α καl Παπαδα είναι πάν
τως παρεφθαρμένα ΕΚ rοίί Β α γ δ α τ η Β α γ δ ά, ώς καλείται ή Βαγδάτη εν ,φ 
χργ. Κρυπτοφέρρης &ς μαρτυρεί τούτο καl το Π α γ δ ά τ ι ς τοίί χργρ. Τρα
πεζοϋντος καΙ το Π α γ δ ά τοϋ Έσκουριaλ έν τψ στ ι χ. 568. 

Το έν στιχ. 233 &ναφερόμενον ό'νομα Π α σ τ ρ ά=Βασσόρα (Πάσρα 
παρα τοίς 'Άραψι καΙ τοίς Τούρκοις). . 

Έν τ ψ στιχ. 236 ro Χ α λέπι ο ν καλείται Χάλεπε (οϋτω καλείται ή π. 
καl παρa τ φ Λέοντι Διακόνφ), ο1 δε έν τ φ στίχ. 245 &ναφερόμεvοι Κ ασ ί _ 
σ ο ι είσl πάντως οί UπΟ τών Βυζαντινών Χρονογράφων μνημονευόμενοι 
Κ α "ί σ ι ν ο l τijς Μεσοποταμίας λαβόντες το 5νομα τοίίτο &πο τοίί φυλάρ
χου Κ α t σ ο υ, Εξ οί) καl Κα'ίσινοl καλοϋνται καί Κασιώται. Τοϋτο δΕ μαρ
τυρείται καi ΕΚ τijς ακολου&ίας τών εΜ\Jς εν τ φ έποπομένφ στίχφ ( 246) 
μνημονευομένων Ονομάτων τών Μεσοποταμιακών πόλεων ~Ε μ Εκ καl ~σ ρ α
ζαβού ρ ο υ. «Καl άλl έμΕν αν τΟ μά{}ουν οί Κασίσοι· I αν τΟ μά\tουν άπό 
το Έμεκ καl Όραζαβοϋρον> στιχ. 245- 246. 

Έν στίχ. 246 το Έ μ ε κ ο πως το 'Ε μ ε λ τοϋ .χργ. Κρυπτοφ. εlναι 
παραφ&ορa τοϋ Άμίδη, δι' ον λόγον εξηγησάμε&α έν ταίς περi τοϋ 'Ακρι-

1 "'Ιδε καi. στ. 441 ~ικαί. κόρης τής ήλιογεννημένης:ι. 
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τικοϋ Επου; Σημειώσεσιν ημων (σ. 243). ΤΟ δΕ έν τψ αύτψ στίχφ άναφε
ρόμενον Ό ρ α ζ α β ο υ ρ ο ν είναι πι&ανώrατα ό &ρμενικος η εξηρμενισμένος 

τύπος τοϋ ονόματος τijς ~πο τοϋ Πτολεμαίου (5, 18, 12) dναφερομένης 

πόλεως τijς Μεσοποταμίας "Ο ρ & α γ α η 'Ό ρ γ α & α. 
ΤΟ εν στίχ. 262 άναφερόμενον Ον ο μα "Έρμο ν α ς είναι πάντως τό τοϋ 

Έ ρ μιΟ ν τfjς Π. Δ., μετa τoii ονόματος δε τούτου ό ήμιμα&ης διασκευαστης 

tοϋ Επους συνηψε καl tO τοϋ Ζυγοϋ. <<ΤΟν "Έρμοναν άνέδραμον καL τΟν 

Ζυγον επιάσαν». Ό ΈρμιΟν iν τοίς ψαλμοίς τοίς είς τον Δαυtδ &ποδιδομέ

νοις συνδέεται μετιi τοίί Θαβώρ (' "ΕρμΟ,ν καl Θαβc!.Jρ έν τφ ονόματί σου 

άγαλλιάσει άγαλλιάσοvται.») 

eH Εν στίχ. 288 άναφερομένη πόλις, ({Εν ii τΟ μνflμα τοϋ προφήτου», 

ή καλουμέ,;η Μ άγ γ α ς είναι πάντως ή Μέκκα, εί καl ή πόλις Εν Υι τΟ 

μνijμα του προφήτου είναι ouχl η Μέκκα, &λλ' ή Μ ε δ ι ν ά τijς Άρα βίας. 

'Ή αύτη πόλις Μέκκα εν στίχ. 537 καλείται Μακά (<<είς τοϋ Μακα τΟ 

μνijμα,). 

~Η εν στ. 426 μνημονευομένη πόλις Χαλκόπετρα είναι, ι:δς Εκ τής 

&κολου{Ηας τών λεγομένων καταφαίνεται, ή Εν τψ 286 στίχφ τοϋ χργρ. Κρυ
πτοφέρρης, αναφερομένη Χ α λ κ ο υ ρ γ ία, η εν τφ χργρ. Τραπεζουντος (στίχ. 

1840) καλουμένη Χαλκογοϋρνα, <Χαλκέως τοπο&εσία• δε κατ<'< 
τον Μιχαηλ Άτταλειάτην (σ. 126). 

Έν τι$ στίχφ 509 λέγεται: Έκατiβημεν χ α ρ ζ α ν ι σ τ ο ι ανάμεσα τον 

Κάμπον. eo Hesseling, μη νοών την τοϋ Ονόματος χ α ρ ζ α ν ι σ τ ο l Εννοιαν I 

Εγραψεν αύτΟ μετ& κεφαλαίου Χ ώσεL προέκειτο περl Ονόματος κυρίου. ΤΟ 

χ α ρ ζ α ν ι σ τ ο l έρμηνευτέον άπλούστατα χ α ρ-ζ ά ν ο ι ς ώπλισμένοι. Τί δΕ 
σημαίνουσι χ ά ρ ζ α ν α; Την Βυζαντιακην ταύτη ν λ. ό Δουκάγγιος έρμη

νεύει 1μάc, loru111. Σήμερον 1iτι χαρζάνι η χαζράνι καλείται ή ράβδος τοίi 

&ρχιερέως, οuχ\ ή επίσημος dργυρά πατερίτσα, το σύμβολον tijς dρχιερατικijς 

Εξουσίας, &λλ~ ή ράβδος, fιν φέρει άνεπισήμως. Καl πι-&ανόν μΕν Οτι Sκ τής 

πρώτης Εννοίας τοϋ ί μ άν τ ο ς μετέπεσεν 1l λ. είς η)ν τfjς μάστιγος καl Εκ 

ταύτης εlς τΤιν τοϋ βλαστοϋ καl τη; ρ ά β δ ο υ, Ο πως τΟ 1 ο r u n1 · άλλα τ1)ν 

dκριβεστέραν dρχfιν καl έρμηνείαν tΊ]ς λ. ε~ρίσκομεν εν τφ αραβικψ χ ά ρ

ζ Ο υ ν= ra111US pal111ae foliϊs nudatus, 1 !jroι κλάδος δένδρου αφ!}ρημένος 

τα φύλλα, iiτοι ράβδος. 

Ή εν στίχ. 527 μνημονευομένη πόλις Ρ α χΕ ώς καl το έν τφ στ. 531 
κάστρον τoii Ρ α χ ά ς είναι αuτη ή έν τψ χργρ. Κρυπτοφ. (στ. 50) dναφερο
μένη πόλις Ρ αχ ά β, (Εν τψ Τραπεζουντίφ χργρ. Ρουχά, Εν t<\i τijς Όξωνίας 

Ραχαλά). Περl ταύτη; ε'ίπομεν Jiδη έν ταίς περl τοίί 1iπους 'Ακρίτα Σημειώ

σεσιν l]μών (στίχ. 228) οτι είναι ή ~πο τών Άράβων Ρ ό χ α καλουμένη 

J 'Ίδ. Fr eytag, Lexicum arabolatinum. σ, 144. 
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"Εδεσσα τijς Όσροηνijς τijς Μεσοποταμίας, κλη&είσα έν τοίς Έλληνομακε

δονικοίς η Έλληνιστικοίς χρόνοις Έδεσσα όμωνύμως τίi Έδέσιηι τijς 
Μακεδονίας, καl έκ τfiς 'λίμνης Καλλιρρόης, έφ~ fι; Εκειτο, ~Αντιόχεια ή έπl 

Καλλιρρόη, εκ τοϋ ονόματος δf: τούτου (Καλλιρρόη) παρεφ&άρη το Άραβι

κον Ρό χα. 

οι στίχ. 714- 7 i 7 ~χουσι τοϋτο το αξιον σημειιόσεως οτι έν τούτοις γί

νεται ύπαινιγμΟς περl tοϋ Τρω'ίκοϋ πολέμου (&λλα δσα έγίν~υντα όiς δια 
εκείνην την Έλένην J κα\ πάντες έδοξάσ{ίησαν ώς διa την περισσήν των 

&νδρείαv) J δτε κατεπολέμησαν &πασαv την Συρίαν. • Αξιον προσέτι σημειώ
σεως Εν τοίς ίJτίχοις τούτοις είναι καl Οτι έν αύtοίς Συρία καλείται η Τροία 

καl πάσα ή ~Ασία, κατ~ άντίληψιν ελληνικην μεσαιωνικήν, ώς &πΟ Συρίας 

aρχομένου τοϋ μεγάλου &ραβικοϋ κράτους. 

"Η έν στ ι χ. 928 μνημονευομένη λέξις Σ ο υ δ ά λ η ς (Σουδάλης ό Σαρα
κηνός), t]τις &παντQ. μόνον i\ν τiρ χειρογράφφ τούτφ οlιδαμόiJεν δ' ι'iλλο/tεν 

έμοl τοlιλάχιστον είναι γνωσtfι ώς λέξις Βυζαντιακή, έρμηνευτέα πάντως έκ 

τijς &ραβικijς ρ. σ α δ (sad), σουδουν,=κύριος, κεφαλή, aρχηγος φυλijς, s u
d u η=aρχή, κράτος, (Ή λ. ουδεμίαν i!χει σχέσιν προς το &ραβ. sultaη=κρα

ταιός, δπερ ot Βυζαντινοl μετέστησαν είς σολδάνος). 
Έν τiρ στίχ. 1063 ~πάρχει και ή λ. δ ψ ί κ ι ο ν (" μετa πάσης ταραχής 

καl Οψικίου μεγάλου>>) έν τfj σημασίg στρατιωτικfjς συνοδείας. ~σ ψίκι ο ν ώς 

γνωστΟν (έκ τοϋ Λατιν. obseqium =ύποταγή, ύπακοη) έσήμαινεν έν Βυ

ζαντίφ καl την αϋτοκρατορικην φρουράν, έξ ο-δ καl τΟ {} έ μ α τοϋ ~Οψικίου

'Ην δε έν χρήσει και ή λ. (δ)ψιχεύω =συνοδεύω. 

Τέλος ή έν τiρ στίχφ 1076 &ναφερομένη λέξις 'aτζουπάς», περ\ ής 

έγι1 'ίδιαιτέραν πραγματείαν μικρdν Εγραψα έν τίi ~Επετηρίδι τοϋ ~Ε{}ν. Παν

επιστημίου, είναι &. ρ α β ο β υ ζ αν τ ι α κ η έκτijς &ραβ. ρ. Χ α δζε π ούν, Χαδ
ζεπι καi Χ ά δ ζ ε π ο υ ν. Άτζουπάς aραβιστ\ κυριολεκτικώς λέγεται ό κ α λ ύ

π τ ω ν, μετα ταϋτα ό καλύπτων τΟ μέγα παραπέτασμα της αϊ&ούσης της 

~ποδοχijς τοϋ ήγεμόνος, έντεϋ&εν δε ό ιtυρωρος και έπιμελητης τών βασιλείων, 

είτα δ€ ό aρχηγος τijς σωματοφυλακijς, κα\ καΙΜλου ό aνώτατος aξιωματικός. 

Έκ τοϋ ονόματος δε τούτου προijλ&ον τa έν Κρήτη σωζόμενα μέχρι νϋν 
τοπικα δ ν ό μ α τ α ~Ατσιπάδες καl $Ατσιπόπουλο. 

Π. ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ 

... 

ΜΠΟΛΙΑΡΙΣ 

~Εν Μάνη ό Επαίτης καl ρακενδύτης λέγεται μ:C ο~ ι άρ ι ς, μ π'ο υ .. λ ι~ ρ'ς 
δ~ ό αύτΟς Εν τοίς χωρ~οις τfίς Ναυπακτία,ς, έν~ οίς ε;'χρηστοι και αι λεξεις 
μπολιαρεύω=έπαιτώ καt μπολιαρεια=επαιτεια . ., I .. 

~Αφ~ έτέρου έν Οίνοϋντι τfίς Λακεδαίμονος μπολιαρις }-εγε;α: ο~πλα-
'β ~~'")ου 1 μπο) ι άρα δ' αiJτό&ι κα\ έν Τζιτζίνοις της αυτης επαρ-

νο ιοςκαυ ο~, • 1 ι: 

χίας 2 καl μπολοϋ Εν Γορτυνί~ είναι ϋβρις πρΟς γυν~ίκα. ~Τε~ος ως μπ~
λ ό σ κ υ λ λ ο έν Μάνη χαρακτηρίζεται δ άδέσποτος καl τη δε κακεισε περιφερο-

μενος κύων. , 'δ ' ~~ 
Πάqαι αί άνωτέρω λέξεις, περl ών δΕν Εγινε ~έχρcι σ_ημε~ον ει ικη ερευνα, 

σχετίζονται, κατ~ έμέ, μΕ Εν τμήμα τοίι μεσοχρονιου ημων βιου. , 
Ε'ις τaς Βυζαντινaς μεγαλοπόλεις, και κατ' έξοχΎjν την Κωνσταντινου-

, ~ ~ ., δ' οι 
πολιν, ύπηρχον δδοl έστεγασμέναι, « Επισκεπείς λεωφοροι ,»' ενιοτ: ισt~ ' 
« σκεπασμέναι διπ~αί στράται », ώς λέγει τΟ δημώδες κειμενον 'του Νικητlα 
Χωνιάτου .ι με' έγχωρύγους {}όλους, 5 εϊς ας κατετί&ενtο πρΟς πωλησιν δια-

' ~ ' I 6 καl αϊτινε'" φορα ε'ίδη, τρόφιμα φέρ~ είπείν, πολύτιμα οικιακα_ σκευ~ κ. τ; τ', .j ~' 
κατό τΟν Θεσσαλονίκης Εύστά&ιον, «Επλη{}ον των προς απολαυσιν}). Αί 

ζ ' ' λ- "μβολοι' τοιαϋται δδοί, τα σημερινό δηλα δη μπε εστενια, ~κα ~υντο ~ - c • -

Εϊς τσVς έμβόλους τούτους συνεκεντροϋντο, ως πας τις ~εν~οε~, οι π~ιται 
πρΟς άγοράν, 9 οiιχl δΕ σπανίως καl οί την Ελεημοσύνην αυτων επαιτουντες. 

----- ----
! Φ. Κουκουλέ, Οίνουντιακά σ. 223. 
~ ΜαλεβοU έ'τ. Δ'. φύλλ. 38 σ. 256. , 
s Βλέπε κατωτέρω ο:Ο χωρίον τοϋ Μιχ. 'Α.-τταλειατου. 
• Νικ. Χωνιάτου, Χρον. Διήγ. 733. 14. Β. 
' Τ h. p r e g e r, Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως Ι. σε~. 14.8. ι;. , :t 

6 Πβλ. και τdς όνομασίας ~έ'μβολος άργuροπρατειων:ο. ~.~μβολος χ~λκ~~ρα~ειων 
Σ Β ζ , •Η Κωνσταντινούπολις 3. 111-3. Τσιοϋτον εμ6ολον προς ε\αποfl-εσιν 

. υ αντιου, , , , λ'ξ • Κ , Κατά τΟν Κίννα-
έμπορευμάτων παρεχώρησεν είς τους Βενετους Α ε ιος ο ομνηνος. , , , , 
μ ον •!στορ. 281.2 οί Βενετοί «Ο.μοιβfις τυγχάvουσι τfις τε Cί:λλης και δη και στε\·ωπος 
αίιτ~ίς έν Βυζαντίφ ό.πετέτα·..ι.το, Ον εμβολον όνομάζουσιν οί πολλοί•: I ζ ' 

τ ~Λαύρας δΕ χρfισις καί παρd τψ ΔειπνοσοφιστΊi έν τφ λαύραν αντεσκ_ευα ε ~τε;Ίν 
τιVα οίiσαV καί πλή{}οuσαν τών πρΟς Ο.πόλαuσιν. Εtεν δ' &ν τοιαύται λαuραι και οι εν 
ταiς πόλεσι λεγόμενοι εμβολοι» 1922. 2; ' 

ι "'Ορα Ε\ιστάfl"ιον, .. Εν{}' άν. καi Βπιfl-ι τΟ κατωτερω μνημονεuόμενον χωρίον tοίι 
Μιχ. 'Α-τταλειάτου. , , λ 0 έ β ι e ν 

9 ΤΟ Μ. 'ΕτυμολοyικΟν ( 334.18)' {Ι·έλει τfιν λ. S:μβολον παρα το α ν μ α ν ι 

παραyομέvην . 
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Περl τούτου σαφώς Ομιλεί δ Μιχα1)λ ~Ατταλειάτης, λέγων έv τfί ίστορίg του 

(275.23) co\ &ργοl καl πένητες rijς βασιλευούση; ο\ ταίς έπισκεπέσι το>ν λεω
φόρων, αίπερ 8μβολοι λέγονται, περινοστούντες καl έμφωλεύοντες καl παρα

σίτων τάξιν η κολάκων η τόγε &λη&έστερον εlπείν προσαιτών Επέχοντες». 

co έν τοίς έμβόλοις λοίπΟν περιφερόμενος καl Επαιτών €καλείτο έ μ β ο
λάριος, αύτΟς δ~ είναι ό σημερινΟς μπολιάρις, ό έπαίτης. 

Κατ" &ρχιiς ό ~μβολος καl η όδός, ή ρύμη, διεστέλλοvτο, 1 βραδύτερον ομως, 

φαίνεται, συνεχύ{}ησαν καl άντ ~ άλλήλων Ελαμβάνοντο· τοϋτο τούλάχιστον 

δεLκνύει ή έκ μεταγενεστέQων γλωσσαρίων παρα Du Cange μαρτυρία 2 καi 
η σημερινη χρησις. Έν Καρύστrρ π. χ. καl τοίς βορείοις χωρίοις τijς Χίου 

~μπολος, ομπολες εν Σκύρrρ, μπουλάκι (=έμβολάκι) έν Τήνrρ καl 

σ τ ε ν ο μ π ό λ ι έν Μάντι λέγεται η στενη όδός, τό στενορρύ μιον 3• 

Έκ τfjς δευτέρας ταύτης σημασίας τfjς λ. ~μβολος, μπολιάρ ις έλέχι'!η 

δ πένης, ρακενδύτης καl αστεγσς ό τfiδε κάκείσε περιφερόμενος, Ον με άvάλο

γον λέξιν οί Ν άξιοι ρ υ μ ν ά ν, παρ& τΟ ρύμνη, καλοϋσιν, ά ρ μ ο υ λ ii. ν δ", η το ι 

ρ υ μολογάν ο1 Τήνιοι. 

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 

1 Εtς τούς έμβόλοuς καl εtς τό:ς ρύμνας της 'Επταλόφοu: "Ορασις. τοU Δαvι'hλ περί 
τοίί έσχάτοu καιροίί καί περi τijς σuντελείας τού αίώνος V a s s i 1 i e ν, Anecdota Graeco
Byzantίna σ. 45. 

2 Ρύμη, όρμή, εμβολος, λαύρα. 'Εν λ. εμβολος. 

• Βλέπε καl Κ. 'Αμάν τ ο u, Ποικίλα γλωσσικΟ: έν Άitηνιiς τόμ. 23 σ. 480 καί τοϋ 
αύτοϋ :Συμβολή εl.ς τό τοπωνυμικΟν τijς Xiou, Λεξ. 'Αρχ. 2.37. 

I 
I' ιl 

ΜΙΑ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝτΙΝΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ 

"Εν τ<J> Β.' τόμrρ τfjς Έπετηρίδος ταύτης, σελ. 321- 329, εδημοσιεύ{}η
σαν 42 σημειώματα άγνώστων Ονομάτων καλλιτεχνών κλπ. Εξ Επιγραφών 
μεταβυζαντινών εκκλησιών, προερχόμενα Εκ τοϋ 'Αρχείου της 'Εφορείας 
Βυζαντινών &ρχαιοτήτων. 

Είναι γνωστόν, δτι Εν ταίς πλείσταις τών τοιούτων Επιγραφών μνη-
μονεύονται, πλην τών καλλιτεχνών, κατεχό,ντων ~υν~{}ως :ην τελευτ_αία~ 
3έσιν,·- και τα όνόματα μετα τών τίτλων παντων εκ_εινων των κληρικων η 
λα'ίκών, οϊτινες όπωσδήποτε συνετέλεσαν ύπf:ρ της άνεγέρσεως fι άνακαινί
σεως και ίστορ_'ήσεως ίερών ναών και μον('ΟV η άλλων εύαγών ίδρυμάτων. 

"Υπάρχει δμως και σπανιώτερον παράδειγμα Επιγραφής, κα&~ δ παρα
σιωπdται και άποκρύπτεται τΟ Ονομα ε'ίτε τοϋ κτίτορος καl άνακαινιστοϋ, είτε 
τοϋ καλλιτέχνου \εροϋ τινος Ιδρύματος. Το γεγονος τοϋτο όφείλεται προφανώς 
εις χριστιανικijν μετριοφροσύνην, έμπνευσ/ίείσαν έκ τfjς ρητfjς εντολfjς του 
Σωτfjρος: ~Μη γνώτω ή άριστερά σου τί ποιεί η δεξιά σου»' και ιΣiι δε όταν 
προσεύχ11, ε'ίσελitε ε'ίς, τΟ ταμιείόν σου, καl κλείσας τfιν itύραν σου πρόσευξαι 
τώ πατρ( σου τψ εν τφ κρυπτψ, καl ό πατ'Ιlρ σου ό βλέπων εν τψ κρυπτφ άπο
δ~σει σοι Εν τ<J> φανερ<J>» ( Εuαγγέλιον Ματ/ί. ς' 3,6 ). 

Τοιαύτην μετριόφρονα επιγραφljν ει'iρον κατ' Άπρίλιον τού 1925 ~ν τινι 
ναtσκφ, κειμένφ παρ& τi}ν Lερdν μονην τfjς Φανερωμένης νοτίως τijς Κορίνftου, 
κατd την περιφέρειαν τfiς κώμης Χιλιομοδίου, άλλοτε πρωτευούσης τοϋ καταρ
γηlίέντος δήμου Κλεωνών. 'Η μονlj αuτη, &φιερωμένη εις τi]ν. μνήμην ~i'jς 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου ι, εΙ ναι άγνωστον πότε άκριβώς ίδρύftη, άπολεσ&εν
των τών ίστορικών αfJτfjς Εγγράφων J(ατd τιΧς πολεμικός περιπετείας τών περί 
τΟ 1821 πι{}ανώς χρόνων· φαίνεται δμως, δτι εtναι κτίσμα τοϋ τελευταίου 
αιώνος τi'jς τουρκοκρατίας. 'Αλλ" ~ξω του περιβόλου τi'jς μονfjς ύπάρχει ό ειρη
μένος παλαιότερος ναtσκος, τοϋ όποίου Ciπασα ή έσωτερικη Επι,φάνεια .τών 
τοίχων fιτο πλήρης &γιογραφιών\ σήμερ0ν εν μέρει κατεστραμμενων. Ευτυ
χώς σώζεται πλήρης η επιγραφή, 'l δηλοϋσα τον χρόνον τi'jς &νακαινίσεως 
τοϋ ναοϋ (21 Αi'ιγούστου 1907), τιμωμένου έπ' όνόματι τής Άγίας Μαρίνης, 
καί τΟ Ονομα τοϋ ίστορήσαντος αίιτΟν ζωγράφου Δημητρίου Κακάρα, δστις 
ιδί\! χειρl ~γραψε καl τijν δημοσιευομένην Ενταϋι'!α επιγραφijν ταύτην κατα 
πιστΟν άντίγραφον, τηρουμένων και τών άνορ-&ογραφιών αίιτης: 

t . λνεκαινίσθη· και σίστοριθη· ο θείοι;, καl πάνσεπτος 

Ναός οlΊτος· τijς &γίας και άθλοφόρου 1\fάρτυ 

t Πρ6λ. 'Α. Μάμοuκα, τα μοναστηριακ.Cι κτλ. 'Εν 'Αθήναις 1859, σελ.lδ3. 
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ρο< τijς Xii Μαρήvας· διd συvδρομι"jς, κα1 lξ6 

δου· έν γράμααιν ού λέγω· Θς' γdρ tδεν, δ έρευνιbν 

καρδίG ς· f!τους , ζ ρ U ίνδικτιώνος ; έν μηνl aV 
γοϋστω· ΚΑ 

Χείρ δημητρίου κακ&ρα τoii ζωγράφου. 

"'Η το ι: t ΆΨεκαινίσθη καl Σστορfιθη ό θείος κα}, πά,·αε!Ζτος 11αδς οlιrος 

τijς δ.γίας καl άθλοφόρου μάρτυρος τοiί ΧριστοV Δfαρίνας, διd συνδρομής καl 

. έξόδου έν yράμμασιν ού λέγω· Θεός γd:ρ οlδεν δ έρευνών καρδίας· έτους ,ζριε', 

lνδικτιώνος ε', έν μην'ι Αύγούστφ κα '. Χεlρ Δημητρίου Πακάρα τού ζωγράφου. 
(''Εrος 7115 άπδ κτiσeως κ6ομου = 1607 άπδ Χριστοv ). 

Τό άλλως άγνωστον Ονομα τοϋ ζωγράφου τούτου έξεταστέον, αν σχετί

ζεται προς τός σημερινaς οlκογενείας Κακάρα έν Σύρφ η Κακαριi έν Χαλκίδι. 

Κα&' δμοιον τρόπον συντεταγμένην έπιγραφijν &ναφέρει ό μακαρίτης Γ. 

Λαμπάκης, Οtι είiρεν έπl κιvητοϋ πίνακος τοϋ Ετους 1739 έν τψ έν Λαμί~ ναφ 
ri'jς Παναγίας Δεσποίνης, Εχουσαν, οϋτω: t Τήνος δε τΟ lργον έν γράμασιν ού 
λέγω· Θς 

1 

γάρ οlδεν ό τιi πάνταγινόσκων ... (Δελτίον Γον Χριστιαν. &ρχαιολ. 
<Εταιρείας, σελ. 43. 'Εν Ά{}ήναις 1903)· ύπάρχει δε όμοία καl έν τϋ κατa την 
Μεσσηνίαν μονn τοϋ Βουλκάνου, ιΟς μ' έπληροφόρησαν ό κα&ηγητης κ. Άδ. 

Άδαμαντίου καl ό γυμνασιάρχης κ. Ίω. Πρωτοπαπάς. 

Άνάλογον δείγμα χριστιανικijς μετριοφροσύνη; παρα~ηρείται καl κατa 
την προγενεστέραν βυζαντινfιν Εποχήν. Οϋτω, κατ' εVμενfj άνακοίνωσιν τοϋ 

·καi!ηγητοϋ κ. Άν. Όρλάνδου, έν τii μονfi tών Ταξιαρχών παρa το χωρίον 

Χώστια (του πρι(>ην δήμου Θίσβης) τfjς Βοιωτίας είναι κεχαραγμένη έπl τοϋ 
1~περ/Jύρου τής εlς το Κα&ολικον /Jύρας εlσόδου fι έπιγραφή: τΙΝΟC ΤΟ 

ΔΩΡΟΝ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΝΥΝ ΟΥ ΛΕΓΗ. Ό δε κα&ηγητijς κ. Γ. Σωτηρίου 
γράφει έν σελ. 7 τής μελέτης του περl του ναου του <Α γ ίου Δημητρ(ου 

Θεσσαλονίκης (Έν Άi!ήναις 1920. 'Ανατύπωσις έκ του &ρχαιολογ. δελτCου 

του <Υπουργείου 'Εκκλησιαστικών τοϋ ετους 1918) τa έξijς: , Οί θεραπευό
μενοι προσέφεραν άναθfιματα, έκόσμουν διά μωσαϊκών είκόνων τΟν άγιόδω

ρον Ναόν ... έν αlς άνέγραφον μετά τής χμρακτηριστικής τijς έποχijς έκείνης 

μετριοφροσύνης: ύπερ εVχijς ο{, οίδεv ό Θεδς τό Ον ο μα». 

Ό έν λόγφ παλαιος ναfσκος τfjς Ά γ. Μαρίνης μετa τών σωζομένων 

τοιχογραφιών του καl τfjς &νωτέρω έπιγραφfjς εδχi'jς Ι'ργον i!a fjτo να συντη
ρη&jj κηρυσσόμενος uπο τijς aρμοδίας uπηρεσίας ε&νικον μνημείον. 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Π. ΒΟΛΙΔ;ΗΣ 

ι 

I 

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ 

nze7zf Legends jro1!t α Greek Poenz . ωι 
Qeorgios Chumnos, Old Te;ta 'th Introductio1Z, Metrical Tra1Zslatιo1Z, 

Genesis and exodus edzte wz 'Ν in t!ze British Museunι by 
Γτl 'jronz α Manuscrιr 1925 8" 

Ν otes aπd Ι ossar; 'd t t/ze University Press 
F. Η. Marsclzall Μ. Α. Cambrι ge α 
ΧΧΧΠ+116 (28 Plates). 

..----

, . , < ' υ κ Marshall και φιλοκάλως fκτυ-
Κομψον βιβλιάριον εκδο&εν υπο το . , τοϋ Caωbridge δι"Άγγλους 
, ~ , - ν τοϋ Πανεπιστημιου • , ~ , ~Α λι-

πω11εν εις το τυπογραφειο δ , ' κείμενον καl υπο εμμετρου γγ 
' δ • Ο συνο ευεται το 

κυρίως &ναγνωστας, ι 
- ' εως · , ' ~ς τΟν Πρόλογον 

κης μεταφρασ · - β βλΌυ και κατοπιν ει 
' 'ν τίτλον του ι ι " ' C\ ν <Ως δηλουται εις το , - Π α) αιdς Δια{}ήκης, ας συ -

, ' διηγη' σεις εκ της • , , , , , ν Εισαγωγην περιεχει , Χ _ τονίσας αυτας κατα 
και τη ' _ Κ , ς Γεωργιος ουμνος, , 
έi!εσεν δ εκ Χάνδακας της ρητη , , ) , στίχους πολιτικοi>ς δμοιοκαταλη-

- , . -ς του (16 αcων εις 'δ αμέ 
τη'ν συνή&ειαν της εποχη Κ ' μειξοσόλοικον δημω η γραφ -

, , , χρη' σε ι ρητικην 
κτους καt είς την τοτε εν 

V11ν γλώσσαν. , - , ω- Βρεττανικi\> Μουσείφ χειρογρά-
β cΜεκτουεντ _ , 

το κείμενον Ελα εν ο . " - . I αl κοσμειται και 

Add Μ 40724 το οποίον διατηρειται {}αυμασιως κ 
φου · s. ' 
lιπΟ 375 Εγχρώμων εικ~νων. - δ , σεων τοίi κειμένου παρέλαβεν. Εκ ,τοϋ 

·ο κ. Μ. μόνον μερος των ι~:Ίη , ν περίπου τοϋ Ολου, ως λεγει, 
' β β)' ον του το εν τεταρτο , ένας 

χειρογράφου εις τ~ ι .. ι I 2s ει φωτοτυπικαUς πίνακας αναφερομ 
, δ' - 375 εlκονων μονον ς 
εκ ετων , 
εlς τa έν τi\> βιβλίφ &ποσπασματαΜ. ' υ ο" περιγράφει ό Μ. εlς τiιν Ε'ισ-

- Β ετ ουσειο , , 
Το χειρόγραφον του ρ . - ' 00 Kruωbacher ι μνημονευει 

~ ' 'νον του ποιηματος. , C d 
αγωγη'ν του, δf:γ ειναι το μο - Χου'μνου τΟ τfις Βιεννης ο . 

- 'ματος του ' ΙΧ 17 
δύο aλλα χειρόγραφα του ποιη, , η-ς Βενετίας Marc. gr. Class. , 

244 fol 2 19 και το τ ' έκ τijc Theolog. gr. ' . : αl δ οσιεύσας κα\ τέσσαρας στιχ~υς " . 
fol 1- 70, &ντιγραψας μι;λιστα κ 'η μ 'δι κο ς 'Εκ τούtου μανi!ανομεν στ ι . - , εκ τοϋ Βιενναιου κω . 
aρχijς του ποιηματος . ' , Χάνδακας τijς Κρήτης. " 
ό Χοϋμνος (Γεωργίτζης~ η το εκ< " εν κριτικiιν ~κδοσιν τοίι δλο~ εργου, 

οο κ. Μ. δsν επεχειρησεν, ως ειπ?μ -' - . ειρο'ιράφων. 'Εξελεξε 14 
, ' - β'σει και των τριων χ ' 

ώς &α η .. το εϋκτέον, επι τη α ' , δ:ς έδημοσίευσε μεταφρα-
, - Βρετ Μουσειου, και τ 

διηγήσεις εκ τοίι κωδικος του . 

. 2 Aufl. !897 σελ. 818 eξ. 
ι Krumbacher, Gcsch. B:yzant. Lιtter. 22 
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σας αύηΧς είς ~Αγγλικο-Uς στίχους δια τοUς 'Άγγλους άναγνώστας καl παρα

itέσας είς τΟ τέλος καl τας σχετιJ;αΧς 28 είκόνας. 
Δια την μεr.:ίφρασιV δεν είμαι &ρμόδιος νΟ: ε'ίπω γνώμην. Σημειώ 

μόνον δη εlναι Ελευftέρα παράφρασις χωρlς νΟ: δύναμαι καL να βεβαιώσω, 

Οτι αποδίδεται δι' αύτfϊς άκριβώς 1l εννοια του πρωτοτύπου. 

ΕL.ς τfιν καλfιν είσαγωγ1lν του δ χ. Μ. Επραγματεύ{}η κα'ι διεφώτισε τΟ 

ζήτημα τών πηγών τοϋ ποιήματος τοϋ Χούμνου (σελ. ΧΧΙ έξ.), βοηι~ηltεlς 

εις τοίiτο άπΟ δύο έργασίας νεωτέρων Ερευνητών τοϋ Vasiliev 1 καi τοϋ 

J aciC, σtτινες κατέδειξαν την &πΟ τοϋ 8 αίώνος καl έξfjς ϋπαρξιν είς τΟν 

Βυζαντ. κόσμον τών λαϊκών αUτών παραδόσεων, αί όποίαι' μΕ τΟν καιρΟν 

καταγραφείσαι Επέρασαν .καl είς τΟ:ς Σλαβικ<Χς χώρας καl δη είς τfιν Ρωσσίαν. 

Ή συμβολη τοϋ κ. Μ. εϊς το ζ1]τημα αi!το μάς είναι πολύτιμος, διότι δια τών 

παραβολών πρΟς προηγούμενα κείμενα κατεδείχί1η, δτι τΟ εργον τοϋ Χούμνου 

δΕν είναι πρωτότυπόν τι καl μεμονωμένον προ'ίΟν τfις Ε.πινοίας αύτοϋ, &λλ~ 

είναι τΟ τελευταίον καl τελειότερον "ίσως δείγμα τού ε'ίδους αΊJτοU τfjς λα'ίκfις 

γραμματείας, ΕλίtΟν κατόπιν πολυχρονίου στοματικfjς καl γραπτfjς παραδό

σεως των -&ρησκεuτικών αύτών μυ-&ευμάτων τfjς Π. Διαθ·flκης, σχετισ-&έντων 

πολλάκις μετa πολλijς αi!Ιtαιρεσίας προς τi}ν Ν. Δια/Jήκην καl τας χριστιανι

κας -θ-εωρίας καl δόγματα. 

Δια τ1lν δημοσίευσιν τοϋ κειμένου ύπΟ τοϋ Μ. παρετήρησεν ηδη δρ-&ώς 

δ κ. Κυριακίδης, δτι άφ' oV δεν έπρόκειτο περl αύτογράφου του ποιητοϋ δΕν 

vπijρχε λόγος να διατηρη/J1i η τερατώδης &νορltογραφία τοϋ χειρογράφου. 

'Όχι μόνον "Αγγλος &ναγνώστης μη ~χων μεγάλην πείραν τοϋ νεοελληνικοϋ 

γλωσσικοϋ 'ίδιώματος, &λλα και "'Ελλην Εμπειρος αύτοU μετα δυσκολίας δύνα

ται να παρακολου&ήση τΟ κείμενον ώς είναι γεγραμμένον, αν δΕν στσματQ είς 

έκάστην φράσιν, δια να &ναπλάττη δια τfjς φωνητικής τών λέξεων :tiτοι &κου

στικώς τα γλωσσικα στοιχεία, "ίνα παρακολουΊ3fι τfιν ενvοιαν. ElνCtι τοϋτο 
σοβαρΟν μειονέκτημα τού βιβλίου τού κ. Μ., και δια τΟν λόγον τοίίτον είναι 

πρΟς τοίς dλi1οις &νάγκη να έκδο-&fi Εκ νέου τΟ στιχούργημα. 

Καλώς ό κ. Μ. καl δ κ. Κυριακίδης ετόνισαν τi]ν χρησιμότητα της εκδό

σεως τού στιχουργήματος τοϋ Χούμνου Οχι τόσον δια την λογογραφικηv 

δσον δια την λαογραφικi]ν καl γλωσσικήν του σημασίαν. Διότι αί διηγήσεις 

αυταl δεν συνεπήχftησαν έκ του έπιm1μου καl αύίtεντικου κειμένου τijς π. 

Δια{}ήκης, &λλ" ώς ε'ίπσμεν, &πΟ παραδόσεις λα'ίκΟ:ς κυκλουμένας είς εύρείαν 

κλίμακα και πολiJ πρΟ του Χούμνου καit~ δλον τΟν Μεσαίωνα. Καl dπΟ_ γλωσ

σικής άπόψεως τΟ ποίημα τοίi Χούμνου εχει την σημασίαν του, διότι μάς 

1 'Ο Vasiliev Εξέδωκεv Εκ τοϋ Cod. Vindob. Theol. 247 εLς τΟ βιβλίον Anecdota 
graeca Byzantlna Ι. (1893) τήνλεγομένηνΊστορικi}ν Παλαιόν έκλογi]ν έκ τijς 

Παλ. Διαi}ήκης άνεπτuγμένην διό παντοίων άποκρύφων καl δημωδών προσ-&ηκών, ή 

όποία έκuκλοφόρησε μάλιστα εtς τιiς Σλαβικό.ς χώρας. 
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δ 'δ "'ν dκόμη δείγμα τοϋ Κρητικοϋ γραπτοϋ ιδιώματος τοϋ ι6οv α'ίώνος, 
ι ει ε " ~ QO ") ληρίαν τα σχολαστικα 

, , 'μη παγιω·~ τελείως καl. dποσεισn καυ ο ~.οκ 
πριν ακο uιι 

' ' ' στοιχεία τής r.ογιας χρησεως. ~ ._, 
Μετό. τ" &νωτέρω ερχομαι είς τΟ zείμενον τοϋ στι~ουργηματος, ι~α κατα-

γράψω παρατηρήσεις τινας καl έρμηνείας καl διοριt;uσε~, σημ~ιω,?εισ~,ς μο,ι 
' • - ~ ' ωσιν ·Qφει" ω να ειπω ο τι τα 

κατΟ: την πρόσφατον προσεκτικην αυτου αναγν ' . .. ' I. ~ ' • , 

τυχΟν σφάλματα είς τΟ κείμενον- και τijν έρμηγειαν, ~ν :ην ευ~ν~ν α'\ α~~~-. 
βάνει ολόκληρον ό κ. Μ. εν τίί Εϊσαγωγfi, μολονστι ομολ,ογει οτι πο Ψ 
επικου ίαν παρέσχεν εις αUτΟν Ο διακεκριμένος ν~οε~~.ηνιστ~ς κ~-&. κ. Daw~ 
kins ;ίναι βεβαίως συγγνωστα δια ξενόγλωσσον εκδοτην τοσον ~δι~ξματδικου 

' , Τ' ')' ' ' σφά)ματα δεν ε ου ετε-καl δεινώς άνορ{}ογράψου κειμενου. α ο ~.ι γα αυτα -ι ~ ' - ~ 
οϋσι τ' ν &φέλειαν' ην παρέσχεν εις η μι'iς ό κ. Μ. δ~? της εκ~ο.~εως :ου ~.α μ: 

ρ - η , , "Jλα βιβλιαρίου "Οτι εγνωρίσαμεν εστω και εν τμημα του 
πρου κατα τ α • · , '1. ' ν Εκδό 

- ' ~ - διii να εύχαριστήσωμεν τον ψLΛ-Οτιμο -
Κρητικου στιχουργηματος αρκει ) ' ' 

• "Α , ~Q- ""ν μόνον να εvρε% ταχέως ό μέλλων να συμπ ,ηρωση το 
την ς ευχηυω,_. , , ' ' τι 
εργ~ν διαμιάς καλijς κριτικijς έκδόσεως δλου το,ϋ ποιημα,τος_κατοπιν αν .... -
βολής καl τών τριών κωδίκων, καL τfις άναtυπωσεως και των σημαντικων 

είκόνων τοϋ Βρεττανικοϋ Μουσείου. , ~~ 
, - ' ' 'ω σα τας έξης. Συχνα ευρη-'Ενδείξεις χρονολογικας του ποιηματος εσημει . , , 

, το' ποίΊ]μα η< χρη-σις τής έκ προ-θέσεως μετ~ α'ίτιατικής π. χ._ εκ τη: 
τα ι εις (ΠΙ 17) ' υ Θ ε ο υ 
παράδεισΩν (Ι. 2), εκ t1JV πολλi]ν τρομάραν . ' εΚ :ο λλ -
τον όρισμον (IV. 40), εκ τi]ν πολλijν χαραν (IV. 109) ~αι πο αχου. 
Περl της χρήσεως αi!τfjς &μίλησα εϊς τΊ]ν ~κδοσιν τοϋ 'Ερωτοκριτου (σελ. 384 

όχ τΟ Παλάτι). ' ~ Ο ν π 
~Επίσης πολλάκις εύρίσκεται ό χρονικΌς προσδιορισμος ε ~ς μ ι c. χ. 

, < , Ι 21 ε !ς μ ι ον Π. 13, VII. 4t> πολλ. Ευρι-
είς μιον 0 τρισκαταρατος . , _ • _ _ ~ 

σκόμε-ίtα οϋτως είς την μέσην fξέλιξιν τοϋ ~ρη_τικ~υ α~του ~ χ?ονικου~ εμπρ,ο
~Qε'του έπιρρη'ματος, τΟ όποίον dρξάμενον άπο του εις μιαν εγινετ~ ε~Ες μια,ν 
υ· , c " ' • τον ρωτο· 
είς μίον είς μιΟν καl τελευταίον ζιμιο, ως ευρισκεται εις 

κριτον (ϊδ. εκδ. Έρωτοκρ. σελ. 5ο3). , _ λ , , 
Πρέπει να σημειω&{ι καl ή χρfισις τού ποίσω, εποικα κ π. εις το 

ποίημα, καl τών τύπων σπαστρικος VIII. 2 ~α\ σπ,~στρ~ ~ΙΠ.,28: , 
AL άνωτέρω χρήσεις εLς τΟ ποίημα τοϋ Χουμν~υ,. επε~τα η :λλι~ης ακο_μη 

( "α\ το "•ιξοβάρβαρον της γλώσσης είναι σαφεις ενδειξεις, στι το στιχουρ; 
ρ μα κ r- ' ' - 'Ε ίλης και 
γη μα είναι άρκετι:Χ παλαιότερον τού Έρωτοκριτου κα~ της, ρωφ ... Μ 
τδ')ν δραμάτων τοϋ Κρητικού ίtεάτρου καl τού Κρητι~ου πολεμ~υ το.υ που~ 
νιαλij, καl οτι πιltανώτατα πρέπει να τε/Ju μεταξu του 1500 και 15t>O. 

Ι στίχ. 1 

Παραδόξως η 

παγαίνετε νd: κάμετε δουλειά σας. 

φράσις εύρίσκεται πολλαχού είς τΟ ποίημα επl τής απλής 
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σημασίας τοϋ πηγαίνω π χ VII 97 ' ' . 
" . . . και παγει τfιν δ ου λ ' Χ 

παγαινε τi]ν δουλειάν σου Χ 28 ' " ' ειαν του, .22 
Χ. 33 πολλ :Εκ - - ~ -~ ·, και παγει την δουλειάν του, 
κλπ., τΟ όπ~ϊον :ρ~~οσ)υ)χν~ς" gυτης χρησεως έξηγείται καi τΟ κ α λ λ ε ι ά σ ο~ 

• ωυ ο κα-& Χατζιδάκις c ' "' 
κάμε (κάμετε) δ ου) ε ' ·( ) ηρμηνευσεν ως προελi!ον έκ τού 

• ι α σου σας. ι 

- στ . . 35 , 2 · _ ~ α ι.. ή 2 ω ς μέσα έμπαίνουσιν. 
Του επιρρη'μ < " , , 

; I e - ατ,ος η εννοια εις fQ χωρίον αυ ο !r ~ I 

δυο μαζι, ο είς μετ~ τού ό:λλου. τ ειναι αμφοtεροι, καΙ. οί 

Πστ.5 Κ'" • αιν, Υ.- α ι τί τον τ6πικες ~ς αύτΟν τΟν άδ 2 ' 
<Ω "" ε .φον σου ; 

ς ειναι γεγραμμένον, δυσκόλως δύν , , , ' " 
εlναι Κά'ίν κ α i τ ί η' ο ' 6 , ~τ~ ι τις να ενvοησυ οτι πρέπει. νΟ: 

' " ' τ ' τ π ο ι κ ε ς, τι ειναι αUτΟ - ~~ Τ' -
ποισω, εποικα κλπ. fiσαν άκό ~ , , , που εκαμες; ο ποιω, 
έν ώ ' ' μη εν χρησει κατα τον 16ον αLώνα έv Κ " 

. κατα τον 17ον αιώνα καl εξfjς fιφανίσitησαν. 2 ρητη, 

ΠΙ στ. 13 ' , ' δ μια εκ τοις ια6αζόμενες έπη-γε νd θ I 

~ _ , ηρευσn. 

δ βΕνζν~ει μιαν τών περασμένων ήμερών. Περίεργος εtvαι ή 
ια α ομενες (δηλ. ήμέρες). 

- στ. 22 γίνεται τdραξις πολλή σaν δ β ο ρ ' λ ' 
, , ~ ' ρας υμιονα 

χρijσις τοϋ 

Δια να εννοη&(j πρέπει να γραφjj σ α ν ό β ο - , -
δηλ. δ βορράς ταράσσει τΟν λιμένα i' .τ'ν {}' ρρ~ς ς λι,μιωνα, Οπως 
aιιd ιnighty forest quake δε < )ζ η , α~ασ~αν. Η μεταφρασις τοiί Μ. 

ν αρμο ει εις το κειμενον. 

IV στ. 9 λάδιν το πορφυ , 'λ' 
I ρ ο τ α τ ο ν' το εγουν λεημοσύνην. 

Γινεται δημώδης ' < , 
ΤΟ παράδοξον είναι τΟ ~:γ~::~ς, ως πιστευ~, τοϋ Ελαίου καl τοϋ Ελέους. 
Ζητήσας ε!ς τι'lν Παλ Διαι"-'κην π?ρ φ υ~ ω,;i α τον λεγόμενον επt τοiί ελαίου 

· ·''I ν ευρον το ε ~λ ,.. ' 
νον» Εν Λεu'ίτ 24 2 κα' ') , <' .αιον ε αινον κα&αρον κεκομμέ-

. · ι <<ε ιαιου κεκομμένου» Β 'λ Γ, 
πιi!αv&ς περi έλαίου διαυγοiί " ) , ' ασι . 5.11. Πρόκειται 

' ( ' ς, ο πως ιεγεται σημερον Εν Κρη' 'Γ'ΥΙ λ 'δ λ 
παντετοτελείωςδιαυγες)κα'' '{} , ' '"α ι αμ-

τ αντι εσιν προς το μαρκαντίλι τΟ ftoλ' 
- στ. 11 - 12 ε' ' • ' - θ' 

, ον. 

ις απο μας ελει φανij καl αVτοϋνον θε' 'ω ' • λ 'e , ,... πεψει1ι 
να αun θανατον άπδ σε διά νd σ ε ξεμνη ' 

Ε"' στεψn. 
ιναι λόγοι τοϋ Παντοκράτορος πρΟ τΟν ά ' ' ~· 

τού Παραδείσου 'Αδάμ 'Ενν - < , ς ' μαρτησαντα και εκδιωχi!έντα 
τρώση τΟν Ciνirρωπον ε~ του οειται η ενα~it~ωπισις τοϋ Χριστοϋ, ϊνα &πολυ
--- προπατορικου αμαρτήματος. 'Άξιον σημειώσεως 

: ~inleitung in die neugr. Graιn. σελ. 309 σ 
Ερω<οκρ (' δ ~ " ημ. · 

. ιο:κ . .::;ανυοuδ.) Εlσαγωγη σελ. LXYI. LXVII. 
I 
' 
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είναι __ τΟ ξ ε μ ν η σ τ έ ψ η, τΟ όποίον όριστικώς πλέον Επιβεβαιώνει την dρχi]ν 
τοϋ κοινοϋ Εν Κρήτη ξ ε μ η σ τ ε ύ γ ω, περi ο~ τόση έγένετο ζήτησις, ·Ε ως Ο του 

dκριβωi!η ή προέλευσίς του (εξ-dμνηστεύω). 1 

- στ. 55- 56 Χαίρε ό θείος Χερου6tμ καl φλόγα ή ρομφαία 

όποV σ τ α δ ά μ ο υ π) ν. καρδιd1ι έμπijκεν σdν καρφέα. 

Λέγει ό Ση~ προς τον Άρχάγγελον τον φιiλακα τού Παραδείσου. Ό 

Μ. Ε&εώρησε τΟ σ τ α δ ά ώς Επίρρημά τι, &ς τΟ Ε δ α καl τΟ δ α= τώρg καΊ 

παραπέμπει εLς τΟ γλωσσάριον τοίi ~Ερωτοκρίτου. ~ΑλλU. πρόκειται περl 

άστε ίου παραναγνώσματος. Πρέπει να γραφΌ σ τ~ Ά δ ά μ ο υ τ η ν κ α ρ δ ι α ν 

(iΞμπfjκεν ή ρομφαία). ΕLς τΟν άμέσως κατωτέρω στίχον fχομεν την δνομαστι

κΎjν ό Ά δ ά μ ο ς κα\ ε!ς στ. 108 κα\ 116 κα\ πολλ. 

στ. 62 καΙ βλέπεσε νd μf)1' lμπfίς κα\ VI. 27 βλέπεσε μfι δεν στραφι7ς . 

Εlναι τύπος προστακτικής &ντl τοϋ β λ έπε (=πρόσεχε), δπως καl ΧΙΙΙ 

49 βάλε σ ε &vτt βάλε. Οί τύποι αlιτοl εγιναν κατ&. τσUς προστακτ. άορ. 

φόρεσε, πόνεσε, γέλασε κλπ. Πεί-θομαι τώρq. δτι καl τΟ Εν τψ Έρωτοκρίτφ 

β λ έπε σ α ι περl ο.Ο τόσος fγινε λόγος 2 πρέπει να γραφή β λ έπε σ ε καl να 

έρμηνευfliΊ ώς άνωτέρω. 

- στ. 101- 102 Τρία κλωνάρια τρίλογα θέλουσι ξεφυτρώσει 

Εναν κορμtν με τρεiς κορφές, τρείς ρίζες ε ν κ ε ν τρώση. 

<Ο Μ. ή~έλησε να διορi!ώση κα\ προσέi!ηκε το δ (δ) ε ν κ ε ν τρώση, 

&.λλ' σUδΕν διορ{Jοϊ)ται οϋτως. "'Ισως γραπτέον Ε γ κ ε ν τ ρώσε ι. Ή κατάλη

ξις -ω σ Ε ι ,~α ετέi!η δια την όμοιακαταληξίαν προς το ξεφυτρ ώ σε ι. <Όμοιος 

ύπαινιγμος περi τfj( Τριάδος ε1!ρηται κα\ εlς ΧΙ στ. 53- 54. 

v στ. 18 εξ. διa νa γράψn τ' ύ.νωθεν εlς μάρμαρα κεlς λlθους 

~ν έναι στίας συμφορά, ο ί πλίνθο ι νd γλvτώσου1ι, 

είδ" έναι σύγκλησις νερού, τd μάρμαρα ,ιd σώσουν. 

,Εκ τfις εννοίας φαίνεται δτι εις τΟν πρώτον στίχον πρέπει νΟ: γραφft 

πλίi!ους. Έdν ή καταστροφη έπέλ~η δια πυρόc, να σωi!οϋν τa γράμματα 

τα Επl τώ" πλίνθων, Ειlν δΕ Επέλftη σύγκ.λυσις νεροϋ t]τοι κατακλυσμΟς 

να διατηρη\1οϋν τα μάρμαρα μΕ τας επ· αύτών Επιγραφάς. eo στιχουργΟς 
δμιλεϊ εδω ώς πεπειραμένος &ρχαιολόγος. Το πiίρ (ι] έστία, στία) σ<!>ζει τας 

1 Πρβλ. Έρωτοκρ. Γλωσσ. έν λέξει ξ ε μ ι σ τ ε ύ γ ω. Μ.Ν.Ε. Β' 53. Έπετ. Πανεπ. 
1906-1907 σελ. 96. Λεξικογρ. Άρχ. Γ' σελ. 16. Παράβαλε καl τό. Κρητικό. Άγιο μfj σ ι, 
'Αγιομησιώτες έκ τοϋ 'Αγιομνήσι κλπ. 

~ .Έρωωκρ. (liκδ. ΞανΟουδ.) σελ. 391 καί 521 σημ. 1. καi Λέξεις "F.:ρωτοκρ. (Ά-&ηvΟ: 
Κς' Άρχεiον) σελ. 140-141. 
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~λίν&ους,, τα μά~μαρα π~λιν σψζονται άπΩ κατακλυσμόν. υΟτι αί έπl πλίν{}ων 

επιγραφαι διεσω&ησαν εκ τοϋ πuρΟς και δια του πυ Ο - c Ά β β λ , , ρ ς μαρτυρουσιν αι 
σσυρο α υ ωνιακαι και αί ~ινω'ίκαl πινακίδες _τών άνασκαφιίΊν. 

VII στ. 9- 10 Έ ' . • rr:..• σαι ασπρη στΟ πρόσωπον, στf;ν όμορφιdν πορία 

κ' έγώ "'μαι γέρος σd~ θωρείς, ασχημος στi}ν θωρία. J 

c ~tιτα λέ_vει ? Άβρ~Ctμ πρΟς την Σάρραν. Δια τΟ πορία άμφιβάλλων 
ο Μ. ερμηνευει npe (~ωριμος) σχετίζων προς το πωρικός. Δεν μοϋ φ ·-
νεται· πιστεύc -ι λ υ !!" ' α ι δ ' , ' :σ ~α • ον ο τι ει ναι. το π α ν ω ρ ία (πανωρία, πανώρια) συγκοπΕν 
ια το μετρ ον εις π ω ρ ία. 

στ. 22 καί άπΟ τΟν φό6ον λέγει τους ό κ ε ν ε άδελφt] του 

Γράφε δ τ' ε ν ε η καl ε ν ε Οπως εϋρηται εϊς στ. 55. _ 

στ. 39- 40 Γοργδν κατέ6α σύντομα άπΟ τη1• κλίνην κάτω 
' δ' <I λ \ τα ο η σου την φαμιλιdν κ~ έσέναν βάνω κάτω. 

Λέγει c ~Ά λ ' ' ~ ο γγε ος προς τον Ηρώδην. Το &νόητον τ α δ ε γραπτέον εl 

δ ε (~ εl δε μ ή, ~λλως). 

- στ. 77 Κ. ' " δ 'λ αι επαρε ου ους δώδεκα και κρ,.οVς κεντηνάρια 

00 Μ. ερμηνεύει τi]ν λέξιν ten times ten. Το Βυζαντιακον χ εν τ • κ , ~ , , , η ν α ρ ι, 
δ εν τ_ η., ν α ρ ι α I ακουομενο~ και σήμερον ε, ίοτε εlς εϊδικCις περιπτώσεις έν Κρήτη 
ηλοι εκατονταδας π. χ. δυο κεντηνάρια καρύδια 1 χοχλιοiις κτ0.=200. 

στ. 89. υΟσα καt llν τοiiπεν δ Θεός, Βλα νd τd θιΟάνη 

"Ας γράψω μεν ο λα να τ' Μιβάν!J. 

στ. 101 δούλους πολλοUς έπόταξεν κ~ ήσαν στΟν όρισμόν του 

~ο Μ. ι\ρμηνεύει δτι ό Θεος Ι!δωκεν εlς τον Άβρααμ ποiλ ' δ 'λ έκλα β' ' - e ι ους ου ους 
, μ )ανων ;ο ρημ~ ως μεταβατικόν. Άλλα το (&)πατάσσω (έκ τοϋ ύπο-

τασσω σημαινεL κτωμαι, 1 καl είναι κοινής χρήσεως καl σήμερον έν Κρήτη. 

VIII στ. 39 'Εκ του Νευρώδι τd πώγων α, αύτοίνοι όπου κρατούσα 

π ' ' τ _ ρε~~ ι να γρ~φΠ Εκ ~το~ Νεβρώδη τ~ & π ό γ ο ν α αύτοίνοι α π ο κ ρ α_ 
ο υ σ α, ητοι κατηγοντο απο ωVς &.πογόνους τοϋ Νεβρώδ. 

στ 95 το ~ - ' }. I I · ε ι π ε ι ν τον .ογον συντομα μέγας σεισμδς άρχίζει. 

Σημειωτέα ή χρήσις τ Ο είπε ί ν-= έν τ ψ είπείν, εύfliις ώς είπεν 2 

1 Μ.Ν.Ε. 228. Φορτουν. Προλ. 144. 
2 Περί τijς χρήσεως tδ. Έρωτοκρ. Γλωσσ. σελ. 716 τ Ο καί σελ. 385 καί Λέξεις 

ΈρωτοκQ. τ ό. 

i 
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ΙΧ στ. 7 - 8 καt σφάλισεγ ό μισόκαλος δαίμο1ιας τf:ς στράτες 
καl. διd τΟν φθόνον τοV 'Αδdμ ζ η λ όνε ι τοVς δια6άτες. 

'Ο Μ. δεχi!ε\ς ώς καλώς !!χον το ζηλώνει το ερμηνεύει σχετίζων προς 
τον ζήλον, φi!όνον (envy)· i'ι.λλ' ε\μαι βέβαιος δη πρέπει να γραφ\i ξ η λ ώ
ν ε ι, ητοι άποτρέπει, κωλύει, έμποδί.ζει. 1 

στ. 17 Κα'ι'J.πείτις εσιμώσασινι είς αλλον δρόμον πέ1'ΟV 

Γραπτέον πγαίνου, η μπαίνόυ. 

Χ στ. 39- 4\J Ή lί.Ουσσος εξέρασεν πίσσα &11ακατωμένψ' 
κ α l. π ύ ρ ι ν βρέχει οVρα11Ος μ~ έστίαν άφτοvμένην 

Πρέπει ν Ο: γράψω μεν nlν λέξιν & π ύ ρ ι ν =13είον. 2 Πρόκειται περl τfις 
καταστρnφfίς Σοδόμων κα'ι Γομόρρων, δπως φέρεται είς Γεν. ΙΘ~ 24 «καl 
Κύριος !!βρεξεν επ\ Σόδομα κα\ Γόμορρα i!εϊο" κα\ πϋρ>. 

ΧΙ στ. 9 -10 καί άπείτις έξεξ1}11ισεν ό γέρος τΟ φ ορέ θ η ν 
παίρνει τες ι ndJΙ στΟJι "Α6ραάμ, καi Ο λα τd ξ α γ ο ρ ε ύ θ η ν. 

Αί iJυγατέρες τοϋ ΛcDτ φοβη15είσαι μη Sκλίπυ τΟ γένος Εμέ-3υσα" τΟν 
πατέρα καl συνελ{}οϋσαι μετ:' αύtοίi συνέλαβαν. ~ο ΛcΟτ άνανήψας (Εξ ο'ίνου 
γενόμενος) ύπετόπασε το πριiγμα κα\ εξωμολογήi!η το κρίμα εlς τον 'Αβραάμ. 
Δέον οi!εν &διστάκτως να γράψω μεν έ ξ ε ξ ο ί ν ι σ ε ν έκ φ] μα τος ξ ε ξ ο ι ν ί ζ ω, 
τΟ Οποίον καl σήμερον άκούεται κα-&~ έκάστην Εν Κρήτυ έπl τής σημασίας 
τοίi άvανήφω, συνέρχομαι Εκ τής μέ{}ης. ~Εκ τfις μεταφράσεως φαίνεται Οτι ό Μ. 
δΕν ένόησεν ηlν σημασίαν αUτε τοϋ ρήματος αύωίi ο11τε τοϋ φ ορέ{} η, τΟ 
όποίον είναι τοϋ & φ ο ρ ο υ μ α ι ,=υποπτεύομαι. "Επίσης καl τΟ ξ α γ ο ρ ε ύ ο
μ α ι Επl της σημασίας τοίi έξομολογοϋμαι t!Χς άμαρτίας μου είναι κοινότατον. 

στ. 43 εlς μιΟν α θ ι σ ο ϋ σ ι ν οί δαυλοl. 

Γράφομεν ά{}οίJσιν η ά-&ίσασιν. 

ΧΙΙ στ. 5 Κ~ ~Ισμαηλίτες τ d J. α λ ο υ ν κ' είναι πραματευτiiδες 
"Η μετάφρασις τού Μ. μαρτυρεί Οτι δΕν ένόησε τΟ ρ1iμα λ α λ ώ έπ'ι τfjς 

σημασίας τοϋ Ελαύνω τΟ: .Vποζύγια (εδώ είναι καμ11]ιια). 3 Εις tCxς σημειώ
σεις δμως ~πώπιευσε το &ληftες λέγων ρerhaps drive them (l;λαύγω). 

στ. 12 τΟν dδελφόν τους δίδουσι κ' εlς μι0γ d π ο γ ν ι α σ τ ί κ α γ 

'Ο Μ. έρμηνεύει. they began to be afraid, ο~χ\ δρftώς, ώς πιστε{>ω. Το 
_______ , ___ , ______ -

1 'Ερωτοκρ. (έκδ. Ξανftουδ.) Γλωσσαρ. ξ η λ ώ ν ω. 
2 Περί τfις λέξεως άπύριν tδ. 'Ερωτοκρ. Γλωσσαρ. α π ύ ρ ι ν καi τiιν έκεί βιβλιο· 

γραφίαν. 
~ Πρβλ. 'Ερωτοκρ. Γλωσσ. έν τfl λέξει λ α λ ώ. 
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ρfjμα ,ιτα είναι α π ο ν ο ι α ζ ω ά π ο #ζ (' 
ν ι ά ζ ω (έκ τοϋ &'πονος) καt ιι:rα' "αί~, ν~ ι α ?} :κ τοϋ ~πόνοια) η ά π ο
νεσαν τΟν άδελφο'ν α'))α' ο' ~ ~λ μ ll ~ σως στι εσκ.ληρυν-&ησαν, δΕν έπό-

' ' ' τ ν επω η σαν ' ~Ι ' 
Σήμερον εlναι σvνηifες το α - εις τους σμαηλιτας (τον Ίωσήφ).' 

στ. 45. 
π ο ν ο υ μ α ι= μνησικακώ καl ι<tέλω να βλάψω. 2 

τ d δ ι ά σ η δπου βούλεται. 
Πρέπει νι\ γραφfi ν α δ ι ά β 11. 

στ. 60 και μέναν εlν iiδέλφια μου τ ο π ά θ α / 
, , ετυρουμου· 

"' "Ακατανοητον. 'Ίσως fiκειτο τ ό ~π α{}· α ε τ 1 I • ; 

ο, τι επα-&α. Είναι τΟ τ η ρ ο ϋ ... I ρ ο υ μ ο υ= εφσβουμουν 
. μαι, ντηρουμαι. 

ΧΙΙΙ στ. 16 καΙ ' δ ' • 
' - -" το παι ακιν ε ρ_ '~}1' ε υ ε σ d ν τ;, ς νd κλαίγ.η έγέλα. 

Το ρ η μα ε ι ρ η ν ε ύ ω (σήμερον α · ) , < 

πραVνομαι, έν είρήvυ διάγω 'λ • ρ, ν ευ γ,ω σημαινει ησυχάζω, πραiJνω, 
τως. ;) το σ α \ • I ! μ~ ιστα επι παιδιων, μεταβατικώς και dμεταβά

ν τις γραφε κι αντίς. 

στ. 43 Εlπεν εlς π α α τ ? , , 

Το' ~ ρ η ρ η μαν μελλει να 1ιαφαγίσn 
παρατηρημα α α" , , 

? ~ τ ο πως και ση μερον είναι ~ ~ ? ' 

παρατηρηι'tεντος πρόγνωσιc τ ... 'Ι} δ I η εκ σημειου τινος 
"{j- , ~ ου με ι ιοντος, εισιδαιμονια τις ~Εδ- c φ ' 
ε εωρησε κακον σημείον {παραη]ρηuα) « ' ' . ω ο αραω 
γένειόν τοu. ΕΙς τΟ τέλος του I ' " οτι I το παιδαριον Μωϋσfjς εσυρε τΟ 
c' c , στιχοu ας γραψωμεν ν" ά ν α ~ -
οπερ ευρισκομεν μικρΟν dνωτέρω· α{~ τΟ ' β ' ' φ α ν ι σ l1, ρ η μα, 
ν α φ α νί σ η. το ρεφσς τον Μωϋσfίν ι'tέ.λει ν α 

- σt. 56 d , 
, ΠfΧγJιωσιαν του ό .Λfωϋσijς τΥ;ν lκαμεν στανιό του. 

Δια να νοη&η- f1. 'ψ ο ο , 
" ' •' ς γρα ωμεν απ αγνωσιάν του , " , 
απο παιδικfιν άνοησίαν ετρα-ύηξεν ό Μωϋσiiς τα γέvεια τοίiη~~ρ:~~ dγνοιαν, 

'Εν Ήρακlει'φ κατd: 'lούλιον 1926. 

ΣΤΕΦ. ΞΑΝΘΟΥΔ!ΔΗΣ 

1 "'Ε ' δ' } - · 
.2 ' γω ε σκ cηρυνω την καρδίαν αότοU» 'Εξοδ. 4.21. 6.3 πολλ 

3 
, Ερωτοκρ. Γλωσσαρ .. α π 0 ν 0 υ μ α ι. ' 
Ερωτοκρ. Γλωσσαρ. ά ρ ν ε ύ γ 00 • 
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Ο. de Jerphanion, Les egliscs rzιpestres de Cappadoce (ιιιze nouvellc 
provz1zce de l'art byzωztin), Parz's, 1925 (tome Ι, preπziere partie, 
κείμενον έκ σελ. 296 μετd. 34 εlκ. καί 11 έπιγραφικών πανομοιοτύπωJ' και 
λεύκωμα μετd 69 πινάκων, ι:δν 4 lΙγχρωμοι). F:ίς τfιν σειρdν- τόμ. 5-
τών έκδ&σεων η)ς Haut- conzJnzSsan'at de la ripubliqzf,e franyazSe en 
Syrie et 'αzι Liban ser11ice des a7ttiquitιfs et des baux- arts bib!t'otlιc
que archeologique et !zistorique, Libr. orie7ttalz'ste Ρ. Geuthner. 

~y πΟ τοϋ γνωστοίι Εκ τών πολλών ίδίq. μελετών του περl τών Εκκλησιών 

τfjς Καππαδοκίας ΊησουΙτου σοφοϋ G. de J erphanion, κα&ηγητοϋ τοϋ Insti
tut pontifical oriental εν Ρώμη, fίρχισεν εκδιδόμενον το απο τοϋ ι!τους 1913 
άγγελ{Ην μF.γα εργον του περl τών ύπογείων ΕντΟς βράχων Εκκλησιών τfjς 

Καππαδοκίας. Έξεδόifη iiδη το πρωτον μέρος τοϋ Α'. τόμου, περιλαμβάνον 

την όμάδα τών ύπ" αυτσυ καλουμένων &ρχα'ίκών Εκκλησιών, τών εύρισκομέ

νων εtς την περιοχην τοϋ Γκέρεμε (αρχ. Κόραμα), ι!ν&α ι!πάρχουσιν οί 

σπουδαιότεροι καl περισσότεροι ναοί, είς τ&ς τρείς παραλλήλους καl μη άπε

χούσας πολv χαράδρας τοϋ Έλ- Ν αζά ρ, Κ ε λ εν τ ζ a ρ. κα\ Γ κ έ ρ ε με, 
Ονομα Οπερ άποδίδεται καl είς όλόκληρον την περιοχήν. ΤCις Εκκλησίας ταύταc 

&νάγει ό συγγραφεUς εlς τους περl τΟν ιοον αίώνα χρόνους (Επιγραφαl μετα 

χρονολογιών σπανίως εύρίσκονται), στηρίζει δΕ την χρονολογίαν ταύτην είς 

το.Uς πολλαπλούς κοινους χαρακτΥjρας, τους Οποίους παρατηρεί: είς την ίδιά-

.. ζουσαν &πεικόνισιν τfjς cΑψίδος, εLς τοUς είκονογραφικούς των κύκλους, είς 

την Εκλογijν τών μεμονωμένων άγίων, είς την παλαιογραφίαν καl δρitογρα

φίαν τ(Ον Επιγραφών των, είς τCι κοσμήματα καΊ. τέλος- παρd τd:ς παραrη

ρουμένας άνωμαλίας- είς την τεχνοτροπίαν τώv τοιχογραφιών. 

Της περιγραφΥjς τό'Jν άρχα'ίκιUν τούτων Εκκλησιών τοϋ Γκέρεμε προτάσ

σονται: τΟ δ δ ο ι π ο ρ ι κ ό ν, τα τρία δηλ. ταξείδια τοίi συγγραφέως κ.αl τών 

συνεργατών του (1906- 1912) εtς η] ν περιφέρειαν Π ρ ο κ οπίου (U 1·gub) 
τΥjς Καππαδοκίας, έκτενεστάτη β ι β λ ι ο γ ρ α φ ία, περιλαμβάνουσα Ολους 

Ο σοι Εγραψαν καi. γενικώτερον &κόμη περl. Καππαδοκίας, κ ατά λ ο γ ο ς τ ών 

έκκλη σ ι α σ τ ι κ ω ν δ ι ο ικ1l α ε ω ν τΥjς Καππαδοκίας κατα ταUς μέσους 

αlώνας κα\ ε κ τ ε ν η ς γ ε ω γ ρ α φ ι κ η π ε ρ ι γ ρ α φ η τfjς χ<όρας (κεφ. Α'.). 

cΩραίαι σελίδες δίδουν ζωηραν είκόνα τής πρωτοτύπου καl περιέργου φυσικfις 

διαπλάσεως τοϋ έδάφους, τών πόλεων κα'ι τών κατοίκων των, άναφέρονται δΕ 

πλειστάκις σι 'Έλληνες κάτοικοι, οϊτινες Εξερριζώ-θησαν 1)δη ύπΟ τών ΤοιJρκων ... 

Άκολου&εί εlς το Β' κεφ. σύντομος περιγραφη των πολλών μοναστι

κών κέντρων τής Καππαδοκίας, dποτελούντων μεγάλα συμπλέγματα μΕ 

τιlς Τραπέζας των, τα κελλία, τUς μη δυναμένας ευκόλως να κα{}ορισ&ώσιν 
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εiς ' ' ' 
τι εχρησιμευον αί&οιίσας των κα'ι τε') ο ' ' , 

λ ' , ' ' ς τας πο))α- εχκ)η ' • • 
κ ησια των Ολα Εν ' - _ ''" ~ '" '"'Jσιας και τα .παρεκ-

' τος των κωνοειδων και πολυ ~ β ' 
Ε!ς τα λοιπα κεφ, έξετάζοντα -- , ~ρωμων ραχων λαξευμένα. 

- ~ ι πρωτον οι αρχιτεκ ' , 
τωνεκκλησιώντούt<Ον καl·δ, ., τονικοιτυποι 
~ ι ευτερον αι τοιχογρα ' , 
αρχιτεκτονικούς ·cωv τύπους ο[ πε , . φ ι α ι των. Ως πρΟς τοVς 
- ρισσοτεροι ναοl ε""ν " , 

της Β α σ ι λ ι κ η ς (μονόκλιτοι καl δ'· ' Λ ) 'ι ε ποικιι.ωταται μορφαl 
δ .., , • ι;.υ,ιτοι υο ιωrαι i\ ' ' ~ , ~ , 
ον η με τρεic Άψiδας καl Ιtόλο , , ., με την οροφην επιπε-

) , , - ν εγκαρσιοv μετ α Ν αρ·"-' , , 
στον . ο τυπος ούτος εϊνε Εyχώ v •ικων κατ α το πλεί-
" , ριος-:- καππαδοκικός " , ., , 
υπαρχοντες τύποι. μονόΚλιτο - τουvανηον οι λοιποι 

, , · ι σταυοοειδείς μΕ ' "' 
με τ ε σ σ α ρ α σ τ η ρ ί γ μ α τ α /} ':. · , κογχας η σταυροειδεiς 
ξ , εωρουνται ορδότατα " ' -
ενης καταγωγής, προδίδοντες την μίμησιν '{} υπο του συγγραφέως 

κτισμάτων. συνη ων σταυροειδών βυζαντινών 

Άλλ'ή σημασία τ- - ' · 
κ Ο ν δ ι α ων :αων t~υrων εγκειται Lδιαίrατα εLς τ Ο ν ε σ ω τ ε ρ ι-

τοιχογραφιων διακοσμον Ε' ' 
ναοvς διασq)ζονται πλη'ρε•r ' λ- δ . u; τους καππαδοκικοvς τούτους 

'"=' και κα ως ιατηοη μέ e ~ 
τώv εύαγγελικών κύκλων Ολω δ, ~δ , "• ναι αι Λεπτομερείς σκηναl 
' 'λ ' ς ε ι ιαιτερα εινε .fi m]μα ' - ~ 
ομι ου, τijς έποχijς δηλ τϊ']ς μεταβά , , - ., σια του αρχαϊκοϋ 
'δ ' , ' . σεως απο της πρώη]ς ε ' β' ' 

ρι α· η εικονογραφία αϋτη συνε 'ζ . , ' ' , ις την χωετη. 
d λ χι ει τας παιωιας παραδο - Σ ' 
ποτε εί πλουσίαν π..,γη'ν Εξ " ~ , " σεις της υριας καl 
, ·ι , ης αρυεται 'Ι βυζαντιν' · δ , , 

μεχρι τοϋ 14ου αίώνος. η και υτικη εικονογραφία 

ΕLς τΟν συγγραφέα Οφείλεται ε1'ιγνωμοσύν δ , c ' 

της σημασίας ταύτης δΕν έφείσ" , δ ' η, ιοτι, ως γνωστης τέλειος 
~} •j ' υη κοπων ια να παρ ' 
απειρον τοUτο ύλικόγ καταβαλ, , ~ ουσιαση συνολικώς τΟ 

, ' ων συν α μα επαινετ' ν 'δ , 
πληρη καl φωτεινην περιγραφη' ν - η φρονη α να παράσχη 

, των τοιχογραφιι'Ον cΕρ ' ' ' 
γραφιας έκάστου Εκ τών δέκα πέν "ξ ζ , . μηνευων τας τοιχο-

- τε ε ετα ομενων Εν τώ c ' "ψ • , 
κων ναών, περιγράφει πρώτον με' , , • υπ ο ει τομφ αρχα·ί-

' συντομιαν και &κρίβε ' , 
φικουc: τύπου~ έκά - ιαν τους εικονογρα-
, ~ '=' • στης σκηνης παραrηρών κατ' 6 ., ' 
αφίσταται αύτών 11' άκο/ ου{}ε- ... , α π σον η κατ α τί έ'καστος 

<f \. ι πιστωc τους γ ε ν ι κ ο υ ~ .. ' ; 
οιτινες&ναφέρονταιεLςπρο Δ'~ ' .. ςαρχαικουςτυπους 

- ηγηvεν κεφαλαιον Οπου ~ ) ' , , 
φικως σχεδΟν πάσαι αοι , - ~ ' ανα .. υονται εικονογρα-

απαντωσαι ει,.. τους • .. ' , 
δίδει τους κ υ ρ ίο υ ς - :. ~ αρχαικους ναους σκηναί. Εlτα 
, , χαρακτηραc τijς τέχ _ 
εκαστου ναοU μΕ σαφήν-ειαν καi σοβ ,-. ~ _a_ , ν η ~ των τοιχογραφιών 
β)' 'δ , αραv αισvητικην κρισιν , , ' 
.επη ου εμιαν τεχνικfιν αύτών ] ' ' χωρις να παρα-

ίδιότητα η &δυναμίαν 'Ιδ , .ε~;ομερε:~ν, ούδεμίαν καλλιτεχνικην αύτών 
. ιαιτερως ε.-τειτα εξεrάζ , , 

σtau ναοϋ, γίνεται δε και παλ ' ~ ~νται τα κο σ μη ματ α έκά-
όποίg &κολου-&οϋνται οί κανόνεςα~~γόρρα~~κη ε:ετ,αοις_ τ,ών Επιγραφών, Εν τfi 
δ , _ , ισuεντες υπο του Αρχ λ - Σ 

ε ριου των Α&ηνών τώ 1906 , , 'ξ' · αιο ογικου υν-
- , ~ , ως και ε ετασις τfjς όρrlογ , _ , 

φων με στατιστικfιν τών dvoρ{t - ι ραφιας των επιγρα-
ο ογραφιων καdοριζομένων - ξ' -
υπαρχουσών όμοιοτήτων και δια - των μετα υ των ναών 

Ε, φορων. 
ις τα.- α ' , ; 

~ '=' πο αποψεως είκονογραφίας λ , 
π ουσιωτερας καi &πό άπόψεως 
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τέχνης ύπερεχούσας τοιχογραφίας τοϋ σταυρσειδοϋς ναοϋ τοϋ Quetjilar δια
βλέπει ό συγγραφεiις έπίδρασιν τ fj ς α {ι τ ο κ ρ α τ ο ρ ι κ ij ς τ έ χ ν η ς τ ο ϋ 

Β υ ζ α ν τ ίο υ, οϋτω δ8 Ιtίγει- &λλ' ολως έξωδ(κως- το φλέγον ζήτημα 

τ η ς & ν τ ι σ τ ρ ό φ ο υ ε π ι δ ρ ά σ ε ω ς τ η ς τ έ χ ν η ς τοϋ Βυζαντίου έπl. τfις 

τέχνης τijς Άνατολijς. 

ΤΟ Εργον τοϋ κ. Jerphanion μέ·νει κα&αρώς &ντικειμενικόν· ζηηlματα 

καταγωγής,. Εξελίξεως καl συγκρίσεως δΕν -θίγονται έν αύτι:'ρ. ~Ως καl ό 'ίδιος 

λέγει, δΕν έπεζήτησεν εϊ μΊl πλουσίαν δημοσίευσιν καl λεπτομερή περιγραφ1lν· 

-&α Ηέγομεν δτι έπέτυχε μίαν πλ1lρη δημοσί.ευσιν καl μίαν τελείαν περιγραφήν· 

Το βιβλ(ον του συνοδευόμενον δπο \διαιτέρου τόμου εξ 69 &ρίστων 

φωτοτυπικών πινάκων, μεrαξ\ι τών -όποίων ίκανοl εγχρωμοι και σχέδια, &πα

βαίνει Corpus τών μνημείων τijς Καππαδοκίας, ενιtα διεσώltη δια παvτiις 

Επιστημονικώς π}:ιlρως τΟ σπουδαιότατον τούτο διd τ1lν ϊστορίαν τής βυζαν

τινής τέχνης ύλικόν, τΟ έκτεftειμένον- νύν μάλιστα μετό τfιν άναχώρησιν 

τών <Ελλήνων- καδ' εκάστην ε\ς καταστροφάς 11' &ποτελέση δε το i!ργον 

τοϋτο εϊψU πεδίον συγκριτιχών μελετών, άπαρχfι τών όποίων έγένετο έν τϋ 

ε\κονογραφίι:χ δπο τοϋ διακεκριμένου σοφοϋ G. Millet (έν Recherches sur 
l'icouographie de l'evangile, Paris, 1916), τοϋ κ. Jerphanion διαltέσαντος 
πάνυ εύγενώς τΟ ύλικΟν τής Καππαδοκίας πρΟ τfίς συνολικής του δη μοσιεύ

σεως. Έλπίζομεν καl εϋχόμε&α νa 'ίδη το φώς ή συνέχεια τοϋ λαμπροiJ 

τούτου εργου. 
Γ. Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

Ch, Diehl, Ma1tuel d'art byzantz1z, Paris, β'. [κδ. lπηυξημένη (Ι τ6μ. 1925, 
ΙΙ τόμ. 1926) έκ σ. 946 μετd 44R εlκό1ιω1ι και σχεδίων. 

Ό γνωστότερος έξ ολωv τών βυζαντινολόγων παρ' 1]μίν σοφος κα&ηγη

η)ς τfjς Σορβώνης κ. Diehl προέβη έσχάτως είς δευτέραν έπηυξημένην κα\ 

βελτιωμένην i!κδοσιν τοϋ πολυτίμου περ\ βυζαντινής τέχνης έγχειριδίου του. 

οΗ α'. i!κδοσις τοϋ i!ργου του (1910) ενεκα τών γενομένων έν τ φ μεταξiι &ξ ω
λόγων περl βυζαντινής τέχνης μελετών, δι' &ν πλεiστα προβλήματα τijς 

μεσαιωνίκfjς ήμών τέχνης διηυκρινίσ&ησαν, καl ένεκα τών δι~ &νασκαφίίJν όλοΕν 

έρχομένων είς φώς νέων εύρημάτων, είχεν άλη{}ώς &νάγκην &ναflεωρήσεως. 

Είς τiι νέον ε1ς δύο fjδη τόμους έκδο&εν βιβλίον του ό κ. Diehl παρα
κολουftεί·τό εύρήματα, τός έρεύνας καl την μέχρι τούδε Εφ" δλων τών κλάδων 

τijς βυζαντινής τέχνης &vαπτυχ&είσαν πλουσιωτάτην βιβλιογραφίαν, έπιφέρων 

έκάστοτε τός σοφός αύτοϋ παρατηρήσεις. 

At κυριώτεραι έ-..ι τών νεωτέρων έρευνών, αϊτινες Εξετάζονται ύπΟ τοϋ 

Dίehl, είνε: αϊ μελέται τοϋ Strzγg-owski περl τής άρχιτεκτονικfjς τijς ~Αρμε

ν(ας καl τijς &έσεως !]ν Ιiχει α~τη είς την διαμόρφωσιν τfjς βυζαντινfjς &ρχι-
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τεκτονιΧi]ς, αϊ μεγάλα ι 8ρευναι τών Butler1 Λίίss Bell, Breasted κ.λπ. περl τών 
μνημείων Συρίας καl Μεσοποταμίας, αί μελέrαι τοϊi Eisen καl άλλων περl 
νέων εύρημάτ:ων Εν ~Ανατολfl, τών μεγίστης δηλ. σημασίας Εκκλησιαστικών 

σκευών, αί Ερευναι τού Brehier περl τής βυζαντινης γλυπτικijς, 1l σημασία δια 
την tέΛνηv τώV Vέων Ελληνικών εύρημάτων έν Θεσσαλονίκη καl ~Εφέσφ, αί 

έρyασίαι τοϋ Mil1et περl της άρχιτεκτονικfις της ~Ελλάδα; κα'ι Σερβίας κα'ι 

Ιδιαίτατα αί μέχρι τούδε Ερευναι δια την μεγάλως κατιl τα τελευταία Ετη μελε

τη.aεϊσαν ζωγραφικi)ν τfjς άναγεννησεως τfjς τέχνης κατα τΟν 14ον αtώνα ύπΟ 

τών I\1illet, ~Α.ίνάλωφ, Grabar καl λοιπών, δι~ ην και προσ&έτει όλόκληρα 

κεφάλαια dναγράφοντα τi]v νεωστl έρε~νη{}είσαν ζωγραφικη~ τής έποχfjς τών 
Παλαιολόγων έν Σερβί~, Ρουμανίq και Ρωσσfq; UπΟ Εγχωρίων λογίων, πλου

τίζων οϋτ:ίο τΟ Εργον του καΙ. μΕ ίκανcΙς νέας είκόνας. 
"Άξιοσημείωτον εlνε Οτι δ σοφΟς κα{}ηγητης δεν &.ρκείται είς την μνείαν 

καΙ. τας κυρίας Ιδέας τών νέων Εργασιών, &.λλα με τ:ην διακρίνουσαν αύτΟν 

κρίσιν, μετριοπά{}ειαv καl ευρύτητα σκέψεως λαμβάνει -&έσιν Εναντι τών νέων 

-&εωριών, τηρών συχνότατα μέσην Οδόν, μετριάζi:ον την Uπερβολ1Ίν η τfιv

μονομέρειαν, είς ην εlνε φυσικΟν να φέρωνται o'L έρευνηται πρ~βλημάτων 
τινών, καl ύποτάσσων οϋτω τc!ς νέας {tεωρίας και τΟ νέον VλικΟν είς τας γενι

κι:lς &ρχUς τής βυζαντινfiς τέχνης. ''Όσον &φορq: λ. χ. είς τΟ μάλλον Ενδιαφέρον 

ΊJμiiς πρόβλημα της τέχνης τΟU 14"" αίώνος (i\τις fν tΟύtσις διa τaς έλληνι

κας χώρας, πλη" τοϋ Μυστρά, δεν είνε είσέτι γνωστfι) ό κ. Dielι1 τονίζει τΟ 

δημιουργικΟν καl πρωτότυπον τής τέχνης ταύτης, έν άνη&έσει πρΟς τfιν γνώ

μην περι συριακής Εξαρτήσεως αύτής, πρΟς τfιν 11-εωρίαν του <<Πρωτοτύπου» 

έξ &ρχαιοτ:έρων μικρογραφιών καl πρΟς την έρμηνείαν αύrfις Εκ της ίταλικής 

επιδράσεως· δ κ. Diehl Ι;ξα(ρει δρi!ότατα την σημασ(αν της Κωνjπόλεως ώς 

κέντρου τής νέας τέχνης καl παραδέχεται τfιν dμεσον Εξάρτησιν τής ζωγραφι

κΊiς τώv Βαλκανικών χωρών Εκ τής τέχνης τοϋ Βυζαντίου. 

Θα έπιτραπfι μόνον ένταϋ-&α να παρατηρήσω μεν Οτι Εν τfι προτασσομένη 

βιβλιογραφί~ δεν {}cl επρεπε να λείπη καl {ι παραπομπη εlς τα δύο τούλάχι

στον κυριώτατα &ρχαιολογικα έλληνικα περιοδικά: τΟ «~Α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ Ο ν 

Δ ε λ τ ίο ν» καl τ:ην « Ά ρ χ α ι ο λ ο y ι κ 1Ί ν Έ φ η μ ε ρ ί δ α», Εφ ~δ σον &νέκα

-&εν έν αύτοLς δημοσιεύονται μελέται περl βυζαντινΥjς τέχνης. 

Γ. Α. Σ. 

Charles Diehl, Un nouveaιt trisor d' arge1tteric syrzenne ( Extrait 
έκ τijς Revιte Syria, 1.926 οελ. 17 πίνακες 13). 

"Ο αUτΟς σοφΟς κ. Dieh1 Εν συντόμφ μελέτη του, πλουσιώτατα δια 13 
πινάκων κοσμοuμέντι, Εξετάζει σιJλλογfιν άργυρών ίερών σκευών εUρε&έντων 

εν Συρί\' τψ 1910 εν τινι χωρίφ Karah παρ& τi]v σιδηροδρομικi]ν γραμμi]ν 
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λ , Ν'ι α'γορασitέντων uπο τοϋ διευi\υντοϋ της Όδωμ. Tρα-
Hama Χα επιου κυ. ' - D ell 

,- Π' Σ ·'·δ Aboucasem Ούτος Ε\Jεσεν εις την διαδεσιν του κ. ι 1 
'ζΊ]ς εν ορτ αι · , - ' {j" 

πε , ~ ε'ίκοσι τριών τεμαχίων, ιϊτινα ε\.νε μερος του ευρε εντος 
την συλλογην του, εξ , -~ ροϋ μετ:αξiι τών άντικειμένων τοϋ όποίου 
Εν τώ αύτώ τόπω περιφημου u•ισαυ ' , - • ,. , 

• • ι • - ~Α • ς περl τών παραστασεων του οποιου εχει, 
Εξέ ει τΟ Ποτηριον της ντιοχεια , ι 
' χ •ωστόν &ναπτΉχδη μέχρι τοϋδε πλουσιωτάτη βιβλιογραφια .• 
ως "(\ , ~ ' - ταϋτα σκεύη της συλλογ))ς Aboucaseιn (Δισκοποτηρα Μετ~-

. Τα αργυ?α ο'ι κ ροπΊ'jγια αγγεία κ. α) εχουν χαρακτηριστικας 
· 'ψ - ) αβιδε- σταυο ,η ' ' ' 
Λ η εω-,, • -:.,' .. ' ι &να ιλύ ους κάτωftεν τούτων παραστασεις 

~α~αιοχριστι~νικα) ::;::~~:~~~ται )με ~λληνικιlς εγχαράκτους 11 &ναδημα
αγι~ν, ;οι~μ~~:: Επιγραφc!ς μ~γίστης σπουδαιότητος, καl δ~U τΟ: Ων~ματα 
τικας φ ρ- ' δ ' ' &ναγραφη' ν τόπων δ.μφισβητουμενων (κ ω μ η ς 
τών δωρητων και ια την ~ , 

κ , ) καl διaτη'ν μορφi]νκα\τΎ]νγλώσσαν(ευξαμενος προσ
αρποκοραων • ' ~ - νη' 

' 'ξ' ενοι τ11ν εύχΊlν άπέδωκαν, υπερ ευχης, μ -
η νεγκε.ν ευ αμ , ' - ) ) ' ~ , τών διαφεροντων αυτq? κ .. π. · 
ης άναπαυσεως, παντων ι - • , Σ 

riολλα Εκ των αντικειμένων &φιεροϋνται εlς την ~Εκ~λησια: των αγι~ν :δ ~ρ-
' , c π Ο του- Οποίους τιμ11 ήτο ευρυτατα, ως γνωστον, ια ε-

γ(ου και Βακχου,6η ρ,: ? Σ ρ'ια (Rosapha=&ρχαία Σεργιόπολις, ή; τ<'< 
δ , 'ν 5ον _ ον αιωνα εν υ " , ι 
ομενη το - • χ ' ) τα πλείστα τών &ντικειμενωv τουτων 

') ' ')ησε τω 542 ο οσροης · , , , -
κειμη ,ι α εσυ .. ' D' . hl ' ' β' η" μισυ τοϋ 6ou αlώνος καl τας αρχας του 
άνακτέα κατα τον ιe εις το • I " .., e 

., - λ ι ων τοiJς Οποίους προσαγει εν σελ. llo κ. ε. 
7ου, ενεκα τ~ν , ογ" ', νωσιν τών Επιγραφών τολμώμεν να παρατηρήσωμεν 

Ώς προς την αναγ ' "' ό Dieh1 δfν &ναγινώσχει, δύναται 
δτι τΟ μεν Uπ' άριft. 19 μονογραμμα, οπερ " - c ~ " 9 f:πl 
' ' - . ΜΑΡ(Ι)Α, ή &κατανόητος &ρχi) τi'jς επιγραφης υ~ ~ρ. ' 

ν αναγνωσ&!\. ' ΖΗCτΙΝ ·) Μ flδύνατο να &ναγνωσθη, αν λαβω
&γγείου (ή άναγιν~σκομε~η ~ 1,. το~ ώ,.. σύντμησιν κα'ι αν εχωμεν ύπ~ Οψιν 
μεν το &ρχικον z 'ενεκα tl~ς μο~~ο~δογρα;(ας οvτω: z (έον) η ς (είς) τ ι ν (τi)ν) 
κα\ τιlς &λλαχοu απαντωμ;νας , ) , , , η ς κλπ (πρβλ. &ριδ. 8 κα\ 9: 
τού άγίου Σε,ργίο"υ ~εκκ/~ησ,~α~κα~:~ρ ;~Ζου Σε.ργίου χαl Βάκχου 
εύξάμενοι την ευχην απε • 

' - ) -ενν. ν αφ . Γ. Α. Σ. 

. Ν p κ dakov ( Arc/ι.ι!olo-
'1 d'etudes dedit!s a Ja memoιre de . . on . 

R.ecueι !Λ t . ~e l'art ιftιtdes byzωztines), Se~JZi1lariuιιι Koιιdakovca
gze, pts ozree 19:J.6 '_ είς μέγα σχήμα, σελ. 300 μετd. πολλών εlκ6νων, 
nu11ι, ragu , .,_, ' 
σχεδίων κλπ. 

· , , - 'ρχου τών βυζαντινο-
Π 1 λώ εξεδόδη εσχάτως εις μνημην του πατρια , . , 

ο ,υ~ε ς Ν δ { ο υ Κ ο ν τ α κ ω φ τεϊιχος περιεχον συλωγην 
λόγων Ρωσσου ι κ ο 1 μ • , ftη - αl ί1αυμαaτών τοϋ μεγάλου 
βυζαντινών μελετών γεγραμμένων νπο μαι των κ 

διδασκάλου. 
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ΤΟ Ονομα τοίi ΚοντακΟJφ είνε liδη παγκοσμίως γνωστόν· τΟ Εργον του 

Εχει κεφαλαιώδη σημασίαν δια τf]ν Εξέλιξιν τfις χριστιανικfjς άρχαιολογίας, 

τής ίστορίας τfjς βυζαντινfjς τέχνης καl τών βυζαν.τινών καftόλου σπουδών. 

'Ό Κον.ταχΟ:ιφ &πΟ τοϋ Ετους 1866 - άπΟ ήλικίας 22 έt(Ον- συνεχώς Εργα

ζόμενος ε'ίτε 'rος· καθηγψης τijς Ίστορίας τijς Τέχνης έv τiρ Πανεπιστημίrρ 

τfις ~Οδησσοϋ καl είτα τfjς Πετρουπόλεως, δπου μάλιστα ήτο και έπιμελητi)ς 

τού cΕρμιτάζ, ε'ίτε 00ς έξόριστος &πΟ τοϋ 1922· είς τΟ Πανεπιστήμιον Καρό

λου έν Πράγq:, ι!φερεν εις φώ; πλijθος σοφών συγγραμμάτων (ό &ρι/Jμος 

μόνον τών κυριωτέρων δργων του άνέρχεται ε'Lς 102 καl πληροί Ολόκληρον 
βιβλιο/Jήκην), δια τών όποίων ο~ μόνον προ>]γαγε την !στορίαν τijς βυζαν

τινής τέχ,•ης, &λλ~ iiνοιξε καl νέους Ορίζοντας εLς τdς βυζαντινcΧς καaόλου 

σπουδάς. τα βυζαντιv·α μνημεία, dτινα 00ς Επl τΟ πλείστον πρώτος αύτΟς 

Εξετάζει είς τα Εργα τ:ου, Εγνώριζε πάντα Εξ αύτοψίας, μέρος τοϋ βίου του 

δια{}έτων είς ταξείδια άνα την Ίταλίαν ,"Ελλάδα καl Τουρκίαν. rO είς ήλικίαν 

82 έτών /Jάνατος του σοφου γέροντος, δστις ε!χεν &ποβij &ληθης όδηγος παν
τΟς βυζαντινολόγου, 1iτ:ο έπόμενον να συνα-&ροίστ~ τοUς ftαυμαστάς του, οϊτινες 

άντl κοινοϋ μνημοσύνου άπεφάσισαν να Lδρύσωσι τΟ Εν Πράγα «Seminarium 
Kondakovianum>> 1 Επιμελείg τοϋ Οποίου έξεδόδη δ περl ού ό λόγος τόμος 

περιέχων βυζαντινολογικιlς μελέτας εις μνήμην του Κοντακrbφ &φιερωμένας. 

Έν α~τiρ περιλαμβάνονται- πλην τfj ς β ι ο γ ρ α φ ία ς κ α ι β ι β λ ιο

γραφίας Κοντακrbφ 11πο τών G. Vernadski και V. Trancev -α! έξijς 
μελέτα ι: 

1) Οί είκονογραφικοt τύποι τijς ΆναλήΊμεως καi αί πηγαί τω1ι, ύπΟ S. 
Zebelev (()ωσσιστί). 

2) eH πρώτη έκστρατεία τοϋ βουλγάρου ΣυμεWν κατd τής Κωνjπ6λεως, 
ύπο V. Zlatarsky (βουλγ.). 

3) Αί ποικιλίαι τoii τύπου τijς Κοιμήσεως τής Θεοτόκου έν τfΓ παλαι~ 

f!ουμανικfi τέχνη, (Jπο Ν. Jorga (γαλλ.). 
4) Κεραμικ'ί] τών σκυθικών τάφων, ύπΟ L. Niederle, (τσεχιστί). 
5) .Συμ6ολ1) είς τη1ι ίστορίωι τijς ύφωιτουργίας τoii /(αυκάσου (πόρπαι), 

1!πο Α. Kalitiski, ((\ωσσ.). 
6) Τά παιδία ώς medt'α εlς τοVς έλλη1•οαιγυπτιακοiις μαγικοiις παπύρους, 

ύπο Th. Hopfner (γερμ.). 
7) 'Ανέκδοτον απόσπασμα τoii ποιήματος τoii 2Πανέα, ύπΟ Ν. B.inescu, 

(γαλλιστί). 

8) Td dλληλοσπαραζόμενα ζiρα έν τfj τέχνn τώγ 11ομάδων, ύπΟ F. Fet
tich (γερμ.). 

9) "Υ φασμα σασσανιδο- περσικδ,. lξ Άντινόης, 1!πο Ν. Toll ((\ωσσ.). 

lύ) ο'Εν πρότυπον τών Βουλγάρων τεχνιτώ}ι κατd 1Ον 15 καi 16ον αlώνα, 
1!πο Α. Protitch (γαλλ.). 

1 
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, - • οάξεως τών φόρω.ν, ύπΟ - 11} Nliα βυζαντιν}ι συγγραφ!J περι της εισπ, 

G Ostrogorski (()ωσσ.). · , ('λ) ) 
. 12) Βυζαγτι1'αι dνάγλυφοι είκόJ>ες, ύπΟ Γ. Σωτηριου ε .. η~ .. ' , 

13) Αί έκφράσεις έ1' τfj βυζαJ>τινfj φιλολογίq. έν σχέσει προς την τεχνην, 

υπο Α. Munoz (ίταλ.). , - , - βασιλέως κα1 
14) Βυζωιτινd δόγματα έξαρτ~μ:γα εκ της θε?.ησεως του 

- Π.ατριάο.,ου ύπο G. Vernadskι (ρωσσ,). (ξ' 
του , ,, ' Jλ - z,, Ρωσσiq. ιφοι 

15) Συμ6ο?.ι) είς τ1]1ι ίατορ~ω' .. τijς ~μετα .. ευτικης 

Balat και Karalugh): ύπο Ν6 ·, Bel,aιe~Y' (ρ~~:·)~ijς Νικαίας, ύπο Μ. Andre· 
16) )Jfίa ταταρικη πρεσ εια εις τη1 αυ 

java (γαλλ.). . _ β " ·ω-ν lο•δυμάτω>· ύπο Ν, Balaew (ρωσσ.). 
17) τα κοσμηματα τω1J VζUJΙτtJ I I - {1-
18) Οί ζωγράφοι τwο' Grands Chr~Jtiques τijς Γαλλιας (της βιβλιο . 

- κ' δ υπ' &ρ 2813} υπο J. Cιbulka (τσεχ.). 
του παρισ. ω · · ' , , 1 ίιπΟ Μ Rostovtzeν 

19) Σαρματικαι και lJ·δοσκυθικαι αρχαιοτητες, ..... 

(ρωσσ.). ' , ' , 'ξ AklzeJtaten ύπο Th. Whittermore 
20) Περι τινος αγαψατιου ε 

(&γγλ.). - 'λλ ' 'ν ρ'ωμανικ!Jν Βασιλικfιν 
21) ~Η διάδοσις τοϋ άJ>ατολικου τρου ου εις τη 

τοv llov αlώνος, 1!πο J. Puig de Cataf~lch, (\αλλ.).Μ Dalton (&γγλ} 
22} Χρυσij λειψανοθήκη ~σμαλ~ωμ;νη; :~ ~·;α;· 'Ιπποδρόuφ (κριτικi] 

· 23) Περ1 τών lπευφημιων τω'' ψιοχ ' ' ) ' ', G Millet 
, 'ξ - Πορφυρογεννητου , υπο · 

μελέτη είς τΟ περl βασιλειου τα εως του 

(γαλλ.). , - •Seminarium KondakovianunH του 
24) Ιlαρ6.ρτημα: Πρακτικα του ' 

ετους 1925- 1926 ((J~σσ.).. β λ ' 'lμαντικαι εις την βυζαντινην φιλο-
Αc ~νωτέρω μελεται εινε συμ ο αι σ ,., 1 

' ι α, , , ν dνάλυC'ιν δέ τινων Εξ αύτών {}d κάμω μεν προσεχως . 
λογιαν και τεχ' η ' 

Γ. Α. Σ. 

, ' - ό έν ένταϋ{}α άναγγελίας τοϋ Recueil Konda: 
ι 'Επl τϋ ευκαιριq. της καταχωριζ μ, ης' - Heisenberg έπιφέρονται αι 

, λ, · κατα συστασιν του κ. ' , 
kov, κατόπιν νεωτερας με ετης και , , βυζαντινό)ν άναγλύφοον εtκονων 

, , • , • τ- πραγιιατεια μου περι 
έξης διορ"fi'ωσεις εις τφ, εν _τι, : ~ _ •Qξείαc. 'Επισκέψεως Πορταριdς: 
δημοσιευit"ε'ϊσαν έπιγραφην του αναyλυφο~ τηςΙ φ- αι ον. σ(Ον) οlκεrην 1 ... τάν γρά-

Μ- - Θεο- Λογου μονου τ.κ.τ. · · , 
Δέσποινα ητερ του υ 1 _ , μάρω I καί σοίς ποσί, Πω•αyνε, , , , , I < R 'λ σσαν βασιι.ικως εν μαρ · ~ 

ψαντα την ση1' εικοiια ως Ι"~σι ι ' ' 'ξ ' ου \ καi συγκαταρίθμησον ο[ς οιδας 
• α',ω I ρϋnαί ηε πυρος και σκοτους ε ωτερ 

κειμενον κ r , 

τρόποις \ εν τff μερίδι τών άνω στρατεvματων. 
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Ο. Tafrali, Le triso1· byzan#1l et rouπzain du Mωzastere de Poui1za, 
Paris, 1925 (κείμενον σελ. 86, καl Λεύκωμα μετCι 55 πινάκων). 

~ο κα&ηγητ:ης τοϋ Εν ~Ιασίφ τfjς Ρουμανίας Πανεπιστημίου κ. Tafrali, 

γνωστΟς παρ~ 1lμίν δια τdς περl Θεσσαλονίκης δ.ξιολογωτάτας μελέτας του, 

έ'ξέδωκεν έσχάτως πόλυτελη μονογραφίαν περ'ι τών κειμηλίων τοϋ 

Μοναστηρίου τής Πούτνας. ΤΟ μοναστήριον τοϋτο κείται fν Μολδαυtq; 

(32 χιλιόμ. iί.πο της πόλεως Radauti) έν ι'tαυμασί~ τοποι'tεσί~ καi \δρύι'tη ύπο 
του ήγεμόνος της Μολδαυ"tας Στεφάνου (του λεγομένου μεγάλου καi ύπερα

σπιστου τijς χριστιανωσύνης: 1457- 1504). Ta έγκαίνια της Μονης έγένοντο 
κατα τΟ Ετος 1470, μετCι τi]ν νίκην τοϋ Στεφάνου κατd τών Τατάρων. ~Αρχι
τέκτων της Μονijς ταύτης φέρεται δ Ιiλλην Θεόδωρος. Ή σημερινή της κατά

στασις προδίδει μεyάλας επισκευας yενομέvας κατα διαφόρους έποχάς, διασΦ

ζει Ομως άκόμη έντΟς τοϋ Κα&ολικοU της τάφους μελών τ1ϊς οίκογενείας τοϊi 

ή yεμόνος Στεφάνου καl aρχιερέων τijς Μολδαυtας. 

Ή γενικωτέρα σημασία τοϋ Μοναστηρίου τούτου εlνε δτι διεσώ&ησαν 

κα'ι φυλάσσονται σήμερον είς τΟ Σκευοφυλάκιον καi τΟ ΚαθολικΟν αύτοίi 

&ξιολογώτατα κειμ1lλια άπΟ τfjς Εποχής τοϋ Στεφάνου, βυζαντινού χαρακτfjρος, 

καθόσον προέρχονται καl έκ δωρεών, ίδιαίτατα τfjς δευτέρας συζύγου τοϋ 

Στεφάνου Μαρίας de Mangop, τijς Ελκούσης η]ν καταγωγijν έκ τfjς βυζαν

τινfjς αύτοκρατορικfjς οίκογενείας τών Παλαιολόγων, ώς ό συγγραφεUς lιποftέτει. 

Ό συγγραφεUς προτάσσει ηϊς περιγραφής τών κειμηλίων λίαν διαφωτι

στικfιν εLσαγωγην περl τfjς ιστορίας καΙ. τών τυχών τοϋ Μοναστηρίου, δπερ 

τιμάται μεγάλως Εν Ρουμανίq;, καl περΊ τών μέχρι τοϋδε &σχοληftέντων περΊ 

αύτοίί καl τών κειμηλίων του. 

Άκολου8·εί 1i περιγραφη τών κειμηλίων κατ' είδος (σταυραί, εLκόvες, λει
τουργικδ. σκεύη, πολύτιμα ύφάσματα, έπιτάφιοι, dμφια καl λειψανσθήκαι) 

μετΟ: σαφηνείας και ίκανοποιητικfjς ερμηνείας Εκάστου έκ τών 124 τεμαχίων, 
εLς τα όποία ανέρχονται τα κειμήλια τfjς Πούτνας. 

Έκ τών περιγραφομένων κειμηλίων μεγάλην σημασίαν €χει ό α'. έπιτά

φιος (ύπ' iί.ρι{}. 64) δ φέρων τaς ελληνιχaς έπιγραφάς: 

1) ΞέJ•ο>• βλ έπων θέαμα δijμος 'Αγγέλων 

Λίνον ξέΨον κέκραγε iJJ ·Θεού Λόγε 

καl2) jJι[γήσθητ ι Κύριε τdς ψ,υχδ.ς τών δούλω1' σου, καισαρίσις Σερ6ίας Έφη μίας 

μοναχijς σvν θυγατρi βασιλείσης Σερ6ίας Ε~πραςίας μοναχijς. 

~ο κ. Tafrali είς τΟ πρώτον €μμετρον Επίγραμμα &ναγινώσκει τΟ τέλος 

του β Ό στίχου , Υ\ε Θεού Λόγε,. &>ς προς τi]ν β'. έπιγραφi)ν δέχεται οτι έν 
αύτfι αναγράφονται αι κεντήσασαι τΟν έπιτάφιον Εύφημία χήρα τοϋ δεσπό-
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- , - ου βασιλέως Βουλκασίου: 1336 -1371) 
του ,ης Σερβίας 01!γλεση (αδελcι;ο~,'πραξία εlνε είς αυτον ι'iγνωστος ό έπι-
καl κόρη τοϋ καίσαρος C/Βο'ίχνα· ~ υ έκ Σε βίας ύπΟ τού &ποΥ,ηlσαντος 'ίσ,ως 
τάφιος δέχεται μάλλον οτι μετ~φερ{Jη Μητ~οπολίτου Μολδαυtας Γρηγοριου 
αύτΟν κατα την Εκεί διαμονην του " Μ Λάσκαρης Εν Revue historιque 

- Ε' ) έτη ν του ο κ. · · t 1 
Tsa111blac (+ 14a0). ις με: l' 't de de l'Europe sud- onen a 
(continuation du Bull. d'τnst. pour. e1~25 σελ. 356-360) παρέχει εtστο-
11 anne, Ν σ 1 ο- 12, Bucarest--: ~ar)ι:,ν τf1r 'διορ&ώσεως τσϋ έμμέτρου Επι-

, - ' ιγραφων π ,η , 'ξ - ' α-
'ραν ερμηνειαv των επ , ' ' 64 σαφii\ς) ε ηγει ορυως 

χωτε , κα'L εις τον πιν. ,, 
vράμματος (τΟ ώ άναγινωσκετ~ι , ~ τα' Εν τοίς Qιπιδίοις τών ~Αγγει..ων: 
, (, , φερομεvον ειc , ξ" , 
τΟν « t:ένον αlνσν >> ως αν α ~ ' περ\ τη-ς μοναχfις Ευπρα ιας, εν 

" , ) • ς π)ηροφοριας , "ζ , 
ΑΓΙΟC) καl διδει π ,ειοτερα ' , - • β Mirkovitsch ταυτι ων την 

1 ' 'νας υπο του σερ συ ~ , ' 
άντιι'tέσει προς τας παρεχομε"' "-·γα<ε'ρα 1'1 νύμφην τfjς Ευφημιας προς 

, ο\ "ποuετει vu ~ · ' Ε~ α 
Εϋπραξίαν ταυτην, ην ~, οϋ ·ι405 (iγαγραφομένην δεσποησσαν .. υπ? ~ 
τ'ν Εν σερβικψ χρυσοβουΛλψ τ, - 'Επιταφίου συγκρίνεται ουτος υπο 
Ί1 ~ ~ ~ την τεχνην του ' ~ Μ δονία 

<ι:ία\'. 'Όσον αφορq. ε~ς I " .. " 'Αχρίδος (Κοντακωφ, ακ:_ ~ 
"" - Τ πρΟς τΟν -Επιταφιον τη'=' , - Μουσείου "Α&ηνών, αν και 
του κ. · • " οϋ Βυζαντινου c ' ' 

ίν rν) κα'ι τΟν Επιταφιον τ , τΟν η' μέτερον καl ως προς τα 
π · , .. '/ην σχέσιν προς 
δ' βλέπομεν να εχ1J μεγα' 
εν , ' δ 'κοσμον Π ' 

ι'tέματα καl ως προς τον ια • I • ο ω- {}ησαυροφυλακείφ τής ουτνας 
. λ ' ν κει μη/ ων εν τ ' '5" 

"'Ετερσν άξιο ογωτατο -c "' a ξοειδούς διακόσμου, εινε κεντη-
" 'φ" ου καtωlιεν το _ , 

είνε πολύτιμον υφασμα, ε . -" έν βασιλικΌ περιβολτι, φερουσα 

μένη fl είκwν τfjς Μαρίας de Man~op ~ε~ροαυ,ς 6985= 1476 Είς τa τέσσαρα 
, , η'ν μετα του ετ , , 'λλ ' 

γυ'ρω σλαβωνικην επιγραφ , λ) 'ξ δικέφαλοι iί.ετοι και ε ηνικα 
c , κονται ενα .,α Π I 

Ciκρα τοϋ ύφάσματος ε~ ρ ι~ - φώς &ναγινώσκεται: α 'α ι ο: 
'ξ iliν το μεν πρωτον σα " c • Οψιν και 

μονογράμματα, ε c "να ινώσκει Μαρίας, εχων υπ , -
λογίνης, τΟ δΕ άλλο ο, κ. Τ.; c γ Ciς τΟ μονόγραμμα τοϋτο μόνον ~ια το,υ 
τη' ν σ)αβωνικΊ]ν επιγραφην. Κα ημ 'ζ δs δτι πρέπει να έξετασ1J11 καλυ-

" • δ'δεται νομι ομεν c ' {}0: 
Ονόματος: 'Ά vνας: απο ι.. ' -,τού υφάσματος προϋπfιρχεν, οποτε 

c δ 1 μο'" των γωνιω'\ , 
τερον μήπως ο ιακο~ c '=' , π ώτ1 κάτοχος τfις ftανουση~. 

η• δύνατο ν' ι).vαζητη&η η συγγενηςΤ ρ, ~ 'α πρότυπον δ' έκδοσεως {}ησαυ-
1 - κ εινε αρτι , , δ ' ' 

Γενικώς ή μονογραφια του . I. , "ργον λαμπρας ε'tκόνας και ια τας 
, δ ' ' συνοδευουσας το ε , {1 σεις ροφυλακίου και ια τας ' c 'ς καl καλλιτεχνικας παρατηρ . 

λ , περl Εκάστου άντικειμενου ιστορικα 
π ουσιας 

Γ. Α. Σ. 

23 
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Mi~ailo __ ~a~karis, f/zZantz"ske prz1zceze ιt sredτΙJ'evekovnm· S b ... - . 
ιstonJZ vzzantislω.>?ps!.eih odnosa od kraiα χzτ d . 'd.. r ψ, prιtog 
δ 6' , . δ " " ο sι e ιιze χ γ veka 
:δατρt. η επι ιδακτορίq., Βελιγράδιον 1926, εlς 8ον σε}. 138 (Α' β ζ , 

τι ες π ' ~ •· · ι υ αν-
" -ριγκιπισσαι εν η] μεσαιωνικ;; Σεο6ία σ 6 ) 

ιι "' ,., ερ ιστι . 

Ό πρό rινος διορισι'rε!ς Κα~ • - Π 
κ Μ Λ~ ~ , 1 ηγητης του ανεπιστημίου Θεσσαλονίκη 

. . ασκαρης εξεδωκε περισπούδασrον f:ργον ~ ' ' ~ , , . ς 
σερβισrί. Κατ" &νάλυσιν τοϋ περιε ο ένου τοι • υπο_ τον αν~τερω τιrΛον 
του συγγραφ~ως, fξεταtσντάι Εν αuτΞ :ι σχέσεις '~Ίi:υ~ε~ως γ:_vο~ε.νην μοι υπο 
μετα τών Σέρβων κατα τΟν , " • - υ αντινης υτοκρατορίας 

?,ασιλέων μεηΧ βυζαντίδων ~~~:~:~σ:f~:,_τ~~;λδ:~:~~ε:~ν :άμωνe τώ,ν Σέρ~ΟΟν 
εΣσ"f"οβν .μεγάλην επίδρασιν είς τδ.ς πολ.ιτικ<iς σχέσεις τοϋ Βυ. ζΛαν. ~'ιιουγαμοι ~ου:_οι 
ερ ων· ~λ/ ~ ' c ' ~ μετα των 

eH & , α .α και υ~ο πνευματικ1)ν έ:ποψιν δΕν fμειναν Ciνευ επιδράσεω·c: 
πομιμησις π. χ. της βυζαντινής ει'Ιιμοτυπίας εν - β - , ) - " .· 

τυρει δ Θ. Μετοχίτης καl δ Ν. Γρηγοοάς "ξ - τη ~ερ ',ικη ::υ ~η, ην μαρ
τού:ων γciμων. Χαρακτηριστικd είv; καlε ;~γ~ιται ~υριως εκ τω1~ ηγεμ?νικών 
με{}- έλληνικών Επt)'ραφών περ'ι ω' ι• ) ' ρχαι?τερα σερβικα νομισματα 

, , π .ειονα χατωτερω τ Ί ~ ~ c 

νικους τούτους γάμους είς στενΊ)ν εύρίσκεται ' . ' ε ~ος με' το~ς ηγ:~ιο-
fiμισυ τοϋ .ΙΕ '. αίών , , σ;εσιν και η κατα το πρωτον 
β ' , ') ' ος, μεγ.αλη μεταναστευσις επιφανών 'Ελλήνων ε"ις Σ 
ιαν, ανα .ογος προς t't]V εις Ίτα) 'ιαν κ , ~ , ~ ερ-

' -α ι αργοτερον εις p , ci i , 
μετανάστευσιν περl τα τέ/1] το- I ωσσιαν ε\. ι.ηνικην • υ μεσαιωνος. , 

ύπηρξ~~ ~~ζ::ί;;~ ~~;;ί~σσαι,, αrτ~νες ,ανΕέ~ησαν είς τΟν σερβικΟν {}ρ6νον} 
" ι. , . . . πρωτη η το η υ δ ο χ ία ftυγάt - ~ ; 

τορος Αλεξίου τοίi Γ'. (1195 _1203) " , , _ • ,η ρ το_υ αυτοκρα-
"Ισαω~ίου δνυμφεύi}η περl τΟ Ι 190 ,' η:ι,ς επι_ της ~ασιλειας του &είου τη'ς 

~ • I I I τον υιον του μεγαλου lουπάνου .Ν . I 

τ~v κατοπιν βασιλεα Στεφανον (1195- 1228) 'Ο ' ~ "' ε~μαν: 
εις/ ~ην μα~?αν περίοδον τών π'ολέμων i.ών Σiρβω~α:.:~~τ~~:σ:ούε~1κ;·τε~μ~ 
πο .εμων, οιτινες μετα τΟν {tάνατον Μανου ~ I τοίί Κ - υ αντιου, 
ξαv εtς την &πελευiJέρωσιν ηον Σέρβων d~~ - β οrνηνο~ (1180) κατέλψ 
eΑποτέλεσμα τοίί γάμου τούτου tπηρξεν δτι ό ~~~ υ αντ~ν.ης δπι~υριαρχίας~ 
του Νεεμάν τιμη-ιι~' ~ ~ 3ξΙ _ εφανος, ο δευτεροτοκος υίΟς 

' υcις με to α ιωμα του σεβασ ο I "' • • ~ 
σερβικοϋ Η·ρόνου dντl τοι'J πρω· ' Β 'λ τ κρατορος, εγινε -διαδοχος τοϋ -

τοτοκου 0 κου• και I {} '' C I :'" -, 

τfj βοηftεί.(,l τοίί χα&ολικοίί στοιχείου καl τοϋ βασιλέ:ατω~ ~~ε μεν 'ο Βολκος 
ρίχου να eκδιώξη τον &δελ όν , , , ς της υγγαριας Έμε. 
β , , ', φ του καινακαταλαβη η)ν&ρχην(Ι 2Ο2) "))'", 
ραχυ μονον διαστημα. ~Ολίγον πρLν ό Στέ ανο,.. ' I c, ' α"' επι 

μακρύνσεως ι:ης Ευδοκία,.. f}ι1 , , φ .,, 'ομιζων οτι δια της &πο-
• , 1 κατεπαυε την &ντιπολίτεu - _Q ) 

στοιχείου καl του Πά , ~ I σι ν του καυο .ικοϋ 
Ο I πα, την απεπεμψε, την περl τfjς άποπο π- ' 
αφηγησιν τσίi Νικήτα "Ακομινάτου (1!κδ. Βόvν. σ. 704) "ξ 't )μ ης τα~τη: 
κ. Λ. (σ. 24--31 ). Ώς γνωστον ό Α. Μηλιαράκης (Ίσrορ ε,:~αΒει .επ_τομΝ~ρω~ ο 

· ασ. της ιχαιας 
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σ. 630- 640) διϊσχυρίσ{)η οτι ο Ν ικΊjτας δΕν Ι!καμνε λόγον περl &πιστίας της 

Εύδοκίας ώς καl οί παλαιότεροι ίστορικοί, άλλ~ άπλώς περl νοσήματος αύτης, 

δ κ. Λ. δμως δφιστ~ τi}ν προσοχi}ν επl δύο έτέρων χωρίων τοϋ Νικήτα, άτι να 

διέλα1tον τΟν Μηλιαράκην καl είς τα όποία ο-οτος Ομιλεί σαφώς περt dπιστίας 

της ΕUδοκίας. Ε~ναι λοιπόν πιί1αν0ν δτι τΟ νόσημα (ψώρα) τfiς Εύδοκίας 

ύπijρξε μόνον ή επίσημος δικαιολογία δια το διαζύγιόν της, τα δε περl &πι

στίας ύπΟ του Ν ικΊlτα &φηγού μεν α, αν δΕν εlνε ό πραγματικΟς λόγος, πάντως 

δμως ε\νε >i f]χοο τών .εν Κωνjπόλει λεχι'rέντων εtς βάρος τijς Ευδοκίας. 

Περαιτέρω ό κ. Λ. παρακο),ου{)εί μετιi ποi.λijς λεπτομερείας (σ. 31- 37) τη,. 
τύχην της ΕΜοκίας μετα τ>)ν eκ Σερβίας άναχώρησίν της. Ώς γνωστόν, α~τη 

Ηαβεν εtς δεύrερον γάμον Άλέξιον τον Ε' τον Μούρτζουφλον, κατόπιν δf. τον 

Λέοντα Σγουρόν, τοϋ Οποίου μάλιστα, ώς δεικνύει. ό κ. Λ. (σ. 3.7) καl δπέζησε. 
ΤΟ δεύτερον κεφάλαιον τοϋ βιβλίου εtνε dψιερωμένον εϊς τi}ν 'Άννα ν, 

η)ν ι'rυγατέρα τοϋ αi!τοκράτορο' Θjνίκης Θεοδώρου καl σύζυγον τοϋ βασι
λέως της Σερβίας Στεφάνου Ραδοσλαύου (1228- 1234), τοίi υίοϋ της Εi!δο
κίας, ό χρυσούς δακτύλιος τοίί &ρραβώνος τfις όποίας διεσώ{}η με&'έλληνικ1iς 

eπιγραφijς μελετη&εCπης ίiπο τών Κρούμβαχερ, Κουγέα, Βέη κα\ Παππαδη

μητρίου. ΧαρακτηριστικΟν είνε τΟ γεγονΌς Οτι έν τφ σερβιστl συντεταγμένφ 

διπλώματί του προς τοuς 'Ραγουζαίους (τοϋ 1234) δ Στέφανος υπογράφεται 
έλληνιστl. «Στέφανος Qijξ ό ΔοVκας». CΈν έκ τών σπουδαιοτέρων σημείων 

της διατριβης τοίi κ. Λ. (σ. 44- 47) είνε το &φιερωμένον είς τa νομίσματα 

τοϋ Στεφάνου Ραδοσλαύου. "Εσχάτως δfjλα δη ο! Γερμανο\ νομισματολό

γοι Stockert κα\ Mίinsterberg, περιέγραψαν τρία χάλκινα νομίσματα μετα 
της έλληνικfις έπιγραφfίς «Στέφανος Qfιξ ό Δούκας, ό <Άγιος Κωνσταντίνος». 

Ό Stockert έξέφρασε τi]ν γνώμην δτι τα νομίσματα ταϋτα είνε τοϋ Σέρβου 
βασιλέως Στεφάνου Ραδοσλαύου, δ δε κ. Λ. παρέχει πειστικωτάτην &πόδειξιν 

περl τούτου· παρετήρησε δηλαδη Οτι τα νομίσματα ταϋτα είνε &πομίμησις 

τών νομισμάτων τοϋ βυζαντινοϋ αύτοκράτορος ~Αλεξίου τοϋ Γ', ούτινος ό 

Ραδοσλαϋος ύπfiρξεν εγγονος. Προσέτι δ κ. Λ. δεικνύει την μεγάλην σπου

δαιότητα τοϋ εUρήματος τούτου, πριiγμα-Οπερ oL Γερμανοl νομισματολόγοι 
παρέλειψαν να πράξουν- μέχρι τοϋδε δijλα δη ένομ(ζετο δτι τα άρχαιότερα 

σερβικιi νομίσματα ήσαν τα τοϋ βασιλέως Στεφάνου Δραγουτίνου (1276 · 
1316) -έν φ πράγματι πρ{ί'Jτα είνε κατα 1lμισυ μάλιστα αίώνα προγενέστερα 

τα τοϋ Ραδοσλαύου. 

Ό Σέρβος χρονογράφος Θεοδόσιος διnγειται μίαν &ρκετα Ι)ωμαντικην 

άφήγησιν περl της "Άννης. Άφ" ού eξεδιώχι'Ιη δ Ραδοσλαϋος τοϋ ι~ρόνου fιπο 

τοϋ &δελφοϋ του Βλαδισλαύου (1234- 1243) κατέφυγεν εlς Δυρράχιον μετa 

τfjς συζύγου του, ητις τΟν έγκατέλιπε χάριν τοίί Φράγγου μεγιστάνος, Οστις 

διψκει την πόλιν καt Οστις fιπείλησεν δτι -&α φονεύση τΟν Ραδοσλαϋον. ~ο 

Ραδοσλαϋος ίνα σωδfι, ·κατέφυγεν εϊς Σερβίqν, δπου ό &είός του, ό &γιος 
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Σάββας, τΟν εκειρε μοναχόν, μετονομάσας αVτΟν ~Ιωάννην. co κ. Λ. δμως 

αποβλέπων καl εLς CJ.λλας άνακριβείας περιεχομένας f.ν τφ_ εργφ τού Θεοδο

σίου, δπερ Εγράφη Ολόκληρον αLώνα μετα τα γεγονότα, καl &φ' έτέρου στη

ριζόμενος Επi τών σερβικών <<Συνοδικών» εL;: τα Οποία ή βασίλισσα 'Άννα 

άναφέρεται παρα τΟν βασιλέα μοναχΟν Ίωάννην, προσπα&εl να άποδείξυ δτι 

Ολόκληρος η άφήγησις αϋτη τοϊi Θεοδοσίου εlνε &νακριβfις καi δτι ή 'Άννα 

άπέitανεν Εν ΣερβίQ. 

"Η· τρίτη τών πριγκιπισσών ύπηρξεν ή πρc~τη σύζυγος τοϋ βασιλέως 

Σtεφάνου Οuρεσι τοϋ Β' (1282-1321) δυγάτηρ τοu σεβαστοκράτορος 'Ιωάν
νου ~Αγγέλου τΎjς Θεσσαλίας. Περl ταύτης δfν γvωρίζομεν τίποτε, οUτε καν 

τΟ Ονομά της. Παραλείπων δt}εν nlν πρώτην ταύτην σύζυγον τοίi Οϋρεσι 

δ κ. Λ. άφιερώνει τΟ τρίτον κεφ. είς nlν τετάρτην σύζυγον τού Οϋρεσι την 
Σ ι μ ω ν ί δ α. co γάμος αUτijς έπεράτωσε τΟν είκοσαετΎj πόλεμον τοU 01Jρεσι 
Εναντίον τοίΊ Βυζαντίου, διαρκόϋντος τοϋ Οποίου οί Σέρβοι κατώρ&ωσαν 
νΟ: κατακτήσωσι μέγα μέρος τfjς Μακεδονίας. ΤΟ Βυζάντ.ιον, &πησχολημένον 

με τΟν έναντίον τών Τούρκων &γώνα Εν ΜικρQ: ~Ασίq. δεν κατώρ&ωσε 

να ύπερασπίσn δεόντως τΟ:ς δυτικΟ:ς Επαρχίας. Τότε ό βασιλεUς "Ανδρόνικος 

ό Β' (1282- 1328) απεφάσισε να συνάψη εlQJ]νην μετα τiδν Σέρβων καl 

να {Jπανδρεύσυ t1lν πενταετή του κόρην Σιμωνίδα με τΟν τεσσαρακονταετ.f} 

01iρεσιν (1299). Τον γάμον διεπραγματεύ1~η ό Θεόδωρος Μετοχίτης, οi'iτι

νος μάλιστα διεσώ{}-η έκτενf]ς «πρεσβευτικΟς» περl της είς Σερβίαv &πο

στολfjς του. Χάρις είς τΟν <1πρεσβευτικΟν>) τούτον καl τΟν LστορικΟν Παχυ

μέρη ό κ. Λ. κατώρδωσε να δώση ζωηρdν και λεπτομερή εLκόνα τών 

διαπραγματεύσεων τούτων (σ. 56- 66). Κα{J' δλου εLπείν δ γάμος ούτος 

Uπfjρξε διπλωματικfι νίκη δια τΟ Βυζάντιον, τΟ όποίον Επωφελη{}Εv τijς 
~ 

f:χθρας μεταξi:τ τοϋ ΟίJρεσι καl τού &δελφοίi καΊ συμβασιλέως του Στεφάνου 

Δραγουτίνου, άφ~ ένΟς μΕν &vεγνώρισε «λόγcρ προικΟς>) εν μέρος μόνον 

τών κατακηlσεων τοU ΟlJρεσι, βορείως δηλαδη ηίJν πόλεων ~Αχρίδος, ΠερλεπιΞ 

και Βελεσσών, αΥτινες εμειναν εlς χεlρας τών Βυζαντινών, άφ' έτέρου δΕ 

κατώρ&ωσε να έξασφαλίσn την είρήνην παρα τα σερβικό: σύνορα, καίτοι, ώς 

δεικνιJει δ κ. Λ., αt καλαl σχέσεις διεκόπησωι καl μετα τΟν γάμον τοϋτον δtς 

(σ. 78- 79) &λλcΧ παροδικώς, 00ς φαίνεται, &φ' ού &ργότερον εύρίσκομεν σερ

βικΟν απόσπασμα πολεμούν Εναντίον τών Τούρκων παρα τΟ πλευρΟν τών ~-, 

. Βυζαντιν&ν (σ. 77). Ή ιiφ1]γησις τοϋ Γρηγορii, καi!' ην δ Οiiρεσις 0\ρισεν, 

ώς διάδοχον τού σερβικοϋ {}ρόνου πρώτον τΟν Δημήτριον καl κατόπιν τΟν 

Θεόδωρο\•, μαρκήσιον τοϋ Μομφερράτου, άμφοτέρους &.δελφαUς τijς Σιμωνί:. 

δος, οϊτινες ήλ{Jον εLς Σερβίαν, &λλcΧ δΕν 1Ίι!)έλησαν να μείvωσι δια τΟ δυσά

ρεστον τfjς έκεί διαμονής, Ελέγχεται ύπΟ του κ. Λ. Εν μέρει &νακριβ1lς (σ. 71". 
75). Ό μεν Δημήτριος ljλi!ε πράγμαrι εlς Σερβίαν &ς διάδοχος τοϋ Ηρόνου
περl τούτου μαρτυρεί καl χωρ'.ον τοίi Μανουηλ Φιλη- &λλ' ό Θεόδωρο~ δΕν 
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' ' , ~ , ν Εκείνην εύρίσκετο Εν ~Ι ταλίq:. "'Ο σον &.φορQ: δΕ 
μετέβ1Ί ποτε, διοτι την επ~χη' ~' τον τοϋ συζύγου της (1321) Sπέστρεψεν 
' "" 'δ ϋτη μετα τον υανα ' - 1336 την Σι.μωνι α, α ' · , δ , ) τα'ια" φοριiν μν11μονευεται τφ · ' ~ ' , μοναχη· ια τε ~.ευ • 
είςΚων/πολινκσ.ιεγε,ετο " '. ~ 'ν Μαρίαν Πσ.λαιο-

. ') ' 'φιερωμενον εις τη 
Το τέταρτον κεφα ,αιον ειναι α . , " -Γ' (13>'1 -1331). Έν-

- β ) ' c Σ εφανου Ουοεσι του " 
λογίναν, σύζυγον του, ασι~εω: τ' ,.. οϋ Γ 'Ορά περl τijς εLς Σερβίω' 
ταύftα ό κ. Λ. Επωφεληflη της αφηγησεω~ τ _ρδηε) τεί ευταίως Εξεδόθη UπΟ 

"' "' ' &γνωστον μεχρι του , \, 
πρεσβείας του, ης εν μερος, . " Το' μiρο"' τούτο Επανεκδίδει 

. ~ - Ε 1 eιnens Dacoronιana. "' 
τοϋ St. Bezdekι εν τη Ρ 1 

• , lμειώσεων. Κατ' &.ντί-θ·εσιν 
, c , Ί μετ& πΛ.ουσιωτατων σ1 , , 

8ν 8πιμετρφ ο συγ)ραψΗς , Α·~ 1Ί'ν 1llV1αρία μετα τον 
' , ' , 8πικοατοίJσαν γνωμην, και . ' 

δΕ προς την σημερο" ...... ~ •.cι Ον δεσπότην "Ιωάννην Λιβερον, 
- t' τΊlς (1331) ενυμφευuη τ , " 

{}άνατσν του συ ~υγου , , , β η-ς έπιγραφijς Τjς μονον εν 
- ' , δ 'ξ τηριζομενος επι σερ ικ ' ' 

προσΓιαftει να απο ει η, σ ~ ' ' καl δτι &πέ-θανε την 
_ δ '{} δτι αϋτη εγενετο μοναχη · , 

μέρος δυστυχως ιεσω η,, ' ' Λ ' Μαρία 'l Λιβερίνα, γνωστη 
, , 1 Ωκ~ "Εποι1ενως κατα τον κ. · η , , 

7 Απριλιου υυD- J _ - , Λ σνόβω μοναστηριου και _ - ~ πιγραφη"' του εν . ε • 
Εκ τfις έλληνικης κτιτορικης ε ~, . , c Ο Δ1illet (L'ancien aΓt 

c , " , αφία δηιιοσιευεται και υπ -1 

τfις ο ποιας η προσωπο) ρ , ', ..- c Μαρία Παλαιολογίνα. 
) 28) δ' ' ε δυνατον να εινε η . , 

serbe, σε •· εν ει ν ' 'ζ ς τοϋ δεσπότου Γεωργίου Ι\.fπραγ-
Εtρήνη ή Καντακουζηνη, συ υγο, - β. - )αοϋ 'Αλλ' ό 

' ... ... 6) ζ- ~κό είς τοUς -&ρυλους του σερ ικου \, . ~ ' ' 
κοβιτς (142 ι- 14σ , ll α μη _Q- , , - Σέρβων \στορικό)V, υπο την 

' c ') " ει ιιεγαλοποιηυη υπο των , 
πραγματικος της ρο ..ος εχ • , cO Λ προσπα-θ-εί 'να κα{}οριση 

β - - · .. -ν παραδοσεων. κ. · 
δπίδρασιν &κρι ως των Λαικω ' tαυ'ηlς καl τοϋ άδελφοϊi της 
· · , ~ 'δ ν τη"' ς πριγκιπισσης ~ , 
&.κριβέστερον την επι ρασ: c , ~πι τf βάσει Εγγράφων τοϋ αρχειου 
Θ - 'πl των κυβερνητικων υποi!εσεων ε .1 ' ( ) 111-11~). 
ω μα ε ' ' c π' αυ' τοϋ χρησιμοποtουμενων σε~.. ..., 

- Ρ 'ζ δ ' ποωτην φοραν υ . ' της αγου ης, ια ... ~ c'λ ο 'Ε)έν11ς ΠαλαιοΛογινης 
, , c -ρξεν ο ρο Ο'" της 1. , 

Πολυ μεγαλειτερος υπη , "' Θ _ καl συζύγου τοϋ δεσποτου 
, - δ ' ης Πελοποννησου ωμα ~ , 

{}υγατρος' του εσ~οτου τ. - 1458. ""Οταν 11 δωδεκαεηlς πριγκίπισσα αν:χω
τής Σερβιας Λαζαρου (14Dβ " ) β- , Σερβίαν διijλi!ε διiι Ραγουζης, 
ρησε τ <ρ 1446 ε~ ~λαρέcντ~ας, ι ν~ μτε;αα lJ :~~ μdλιστα ι τfις πόλεως ταύτης διε-
δπου διέμεινεν ολιγας ημερας. Εις ρχ - c οδοχη"'- χα'ι τών έορ-

' , δ ' ρόγραμμα τηc υπ ~ · 
σώ{}η λίαν περίεργον και εν ι~φερον, π - "ΕΙ 'νΊlς-. Αϋτη μετα τΟν -θάνατον 

"' ,. β . ώραν προ"' τι μην της ,ε ' ~ 
τών, αιτινες εΛα ον Χ , -:. , ~ είράς της τfιν 8ξουσιαν ανα-

' . 'ρ &ω σε να συγκεντρωσΊJ εις χ c' , 
τΟίΊ συζυγου της, καtω ι ~ δ 'δ ) φον Στέφανον κα'ι ριψασα εις 

, ' λόν της αν ρα ε' 
κηρύξασα δεσποτ,ην τον τ~υφ, ' αν βοεβόδαν Μιχαήλ, δστις κατήγετο 
είρκηlν τΟν έπικινδυνον αντιπαλον :εγ - - Θεσσαλίας καl προσεπά&ει ' κ ' ρο"' Φιλανυρωπινου της υ 
εκ του τελευταtου αισα ., , - Τ , . ων "Η ποάξις Εννοείται αυτη 

'β , ' , ;; βοηi!εια tων ουρκ · - , 
να καταλα 11 την αρχην τtι ; •.cι....lσε να εϋρη συμμάχους εν 

λ - ' δ' Έλενη προσεπαu • • 
~ξώργισε τον Σου τανον, ~ , " - β ιλέως τfίς Βοσνίας Στέφανον 

~ , ' - Βοσνια Τον υιον τΌυ ασ β' 
τη Ουγγαριq. και τη •. ' Μ ' ς καl άνεκΊ~jρυξε δεσπότη ν Σερ ιας, 
'ό~άνδρευσε μετιi τfίς ,')υγατρος της β' αρια , - Βοσνίας νa &ποσοβήση τον 
~λπ[ζουσα δια τijς ένώσεως τijς Σερ ιας μετα της , 
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tουρκικοv κίνδuνον Άλλa ό Μ , -~• " Β 
έ , · ωαμcυ ο ' i!ξεσrρ • , 
ναντιον rfiς-Σερβίας. καl η'] 20 'Ι ~ ατευσεν αυτοπροσώπως. 

" ~ ν ουνιου 1459 η" • Σ. , 
επεσεν εις χεlράς tου Ό Λ , ", , πρωτεuουσα μεντερεβον 

~ · κ. · εκυετει κατοπιν λ - ( 
μεrεπειrα βίον τής Έλέv1]' η" , '" , ' επtσμερως σ. 119-123)rov 

, , tις απεuανε την 7 Νοεμβ ' 1473 , 
παρα t<j> γαμβρ<j> της Λεοvάρδω Γ, Τ, ριου εν Λευκάδι 

Μ' ~ _ . οκκω. 

ια εκ των κuριωτέρων i!λλείψεωv : β β)' ' 
φεUς δΕν fiλαβεν ίJπ' Οψ , ~ το~ ι ~.ιου τουτου είνε δη ό συγyρα-
δ ι ν τας εν τοιχογραφιαις καl , 
ιασω~είσας προσωπογραφίαc , ' , , • , μικρογραφιαις χειρογράφων 

δ - ενιων εκ των βυζαντίδω ' 
σπσυ α1ον ίστορικΟv και καi i , c , ν τουτων πριγκιπισσών 
, • '~.ιτεχνικον υλικοv • , δ' ' 

την διαφωτιστικΥjν έργασίαν tO'J 'Ε) , . cι αμε_σωτατα ε σuναφΕς πρΟς' 
- • \. ιπιζομεν οτι ούτος {}' } , ' 

τουτο εν νέq. Εκδόσει η'' Επεξεργα ' - ,, α π ~.ηρωση το κενΟν 
~ "' σια του εργου του· {}' ...- δ' • 
αν ο κ. Λ. έξηκολού!Jει τaς μ. ε) έt~ς ' • α ηtο ε ευχijς liργον 

' - ' του περι των σχέσε - Β ζ 
μετ α των Σέρβων καl μάς Εδιδεν ε" c)) ' - ων του υ αντίου 
, _ ις ε, .ηvικην γ/ωσσαν , ι, c 

ριαν των σερβοβυζαντινών σχέσε " , ' • μιαν π cηρη ισta-
τών πνεuuατικών διο'tι 1"] , ;δ ων, οχι μονον των πολιτικών, dλλιi και 

· ' επι ρασις τοϋ Β ζ -
τέχνης, της γλώσσης, ,της λογοτεχνίας τ - {t υ ανrινου- πολιτισμού έπl τfjς 
κης &κόμη Οργανώσεως τών Σ, β ' ου, ρ~σκευτικ,ου βίου καL της κρατι

ερ ων κατα τον μεσαιωνα fιπfjρξε βα~υτάτη. 

Γ. Α. Σ. 

• 
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ΕΠΙΣτΙ-ΙΜΟΝΙΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

J:,Vνεr)ρ'ία 24η τijς 16 'Ιανουαρίου 1926: 

Προεδρεία τ;,oii τακτικοί) προέδρου τΓjς cΕταιρείας κ. Π. ΚαλογεροποίJJ.ου. · 

co Εταίρος κ. Μιχαηλ Στεφανίδης &μίλησε «Περι της κατα τους Βυζαν
τιvους χυμευτdς παραβολής τής χρυσοποιtας πρΟς την μουσικήν, fiτις εχει τ1lν 

&ρχηv αύτfις εκ τfjς επιδράσεως τών νεοπλατωνικών μαftηματικών εl,ς την 

διαμόρφωσιν τής Χυμεuτικijς. 

cO κ. Στεφανίδης Uποδείξας τοιαύτας παραβολdς παρδ. Στεφάνφ τδ) ~Αλε
ξα-νδρεί, τφ Χριστιανψ, τψ Γεωργίφ Μοναχψ καl Παχυμέρη, d.νέλυσεν επειτα 

t την περl Μουσικfiς καl ΧρυσοποιΊ~ας πραγματείαν τοϋ ~Ανεπιγράφου 11 ~Ανω
νύμου τής 7ης μ. Χ. έκατοντι:ιετηρίδος. 

~Εκ τών 27 · παραγράφων, εLπε, της διατριβfίς, οί πρώτοι 'ί πραγματεύ

ονται η\ν παραβολην τών μουσικίδν φ-θόγγων καl άρμονιών πρΟς tΟ:ς ούσίας 

και τ ας πράξεις τfiς Χυμευτικfiς, τοϋ τετραμερούς φιλοσοφικού ψ ου πρΟς- tOl~lς 

τέσσαρας Ίiχου~ καl τών διαφόρων άρμονιcί:Jν πρΟς tι1ς χυμευτικdς πράξεις. 

CΗρμΊl:νευσεν επειτα ταUς παρ' ~ Ανεπιγράφφ μουσικους δρους ταUς &να~ 

φερομέ·νοuς εlς τους διαφόρους ·ίjχους χαι την ΒυζαντινΊ)ν παρασημαντικήν, 

tO'i)ς σ τ ο χ ο υ ς= fίχους, κ έ ν τ ρ ο υ ς= τόνους ·θ-εμελιώδεις, κ α{} α ρ ο υ ς= 

έμφι6νους, α 11 χ ο υ ς= &φώνους, π α ρ α 11 χ ο υ ς =1lμιφώνους, π α ρ α τ ρο

π α ς== δυσαρμονίας, σ ό λ ο ι κ α= παραφωνίας Κλπ., κα&ΟΟς καl. τα\) ς δ ρους 

τοiJς αναφερομένους ε.l.ς διάφορα μουσικα Οργανα, iiτ·OL τα π λ ι ν{} ία= Ciχορδα 

κα-1:-αUληηκΟ:. Όργανα, τΟ ι) δ ρ α υ λ ι κ Ο ν 11 ύδρα υ λ ίδ α, κ ι. -θ-α ρ ι κΟ:. καl ν α υ

σ τ α= τα κύμβαλα .κλπ. καlεδωκε πολλαχού tΊ)ν δρ-θηv έρμηνείαν του 'κειμένου· 

~Εκ τής παραβολ1iς δΕ τοίi κειμένου καl τfjς i.δεολογίας t1)ς περl μουσικής καl 

χ.ιψείας πραγματείας ταύτης εχούσης βάσιν την {}εωρίαv του φιλοσοφικου Φοϋ 

-\1 τfiς δρνι-&ογονίας πρΟς dλλα χυμευτικδ. κείμενα, συνεπέρανεν δτι αί\τη δια

φέρει μΕν κατ~ ουσίαν U.λλων υπο τΟ αf,tO Ονομα του ~Ανεπιγράφου φερομέ

νωγ, εχει δΕ πολλfιν όμοιότητα πρΟς τΟ.ς φερομέ-νας UπΟ τΟ Ονομα τοϋ χυμευ

τοϋ Χριστιανοϋ καl πιθ-ανώς τΟν αUτΟν συγγραφέα. 

Συνεδρία 25rι τής 3U 'Ιανουαρίου 1926. 

Ιlροεδρεία τού τακτικοϋ Προέδρου τijς c Εταιρείας κ. Π Καλ.uγεροπούλου. 

Ό έtαίρος κ. Παντελής Ζωγράφος ώμίλησε «περ\ τijς τεχvικiiς τών τοιχο

γραφιών καl φορητών εlκόνων τών μονών τών Μετεώρων ... 
,cQ &wακοινών, d.φ' ού άνέπtυξε συντόμως τι}; κατU. την ίσ~ορίαν tών 
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μονών τούτων καl μάλιστα τής του Μει:εώρου, ΒαρλαUμ καl ~Αγίου Στεφά

νου, &πέδειξεν Επl τfi βάσει τεχνικών καl αίσ-θητικών παρατηρ11σεων δτι αί' 

μεν πλείσται φορηταl εικόνες αίΙtών είναι Εργα τοϋ εν άρίστοις άγιογράφου 

Θεοφάνους, ώς άποδεικνύει 11 παραβολ1l αύτώv πρΟς αλλας του αύτοϋ καλλι
τέχνου, χα'ι τfις Κρητιχfις έπομένως σχολf)ς, εtς ην- ό Θεοφάνης άνήκει, αί 
δΕ τοιχογραφία ι τfjς ΔυtιΧής πλευράς του "Α γ ίου Στεφάνου είναι f:ργα τοϋ Εκ 

Σ ταγών ~Ιωάννου Καστρηνσίου κα'ι τοϋ υίοU rου Νικολάου, &γιογράφων άρί

στων, οϊτινες καl Εφιλοτέχνησαν τας Επl τfjς αύτfjς πλευράς εύρισκομένας προσ

ωπογραφίας τών κτ:ιτόρων της μονης ~Αντωνίου ΚαντακουζηνοU κα'ι ΦιλοίJέου. 

Αί τοιχογραφίαι α-δται είναι CΑγιορειτικfjς σχολfjς, ώς δεικνύει και •1 
σχετιΧη αϊJιως επιγραφή, Υ.α'ι οUχ'ι ΣλαυΥκαί, ώς πιστεύουσιν οί έρευνηταί, 

οϊηνες εύρίσκουσι και πυροξάνθους τΟ:ς γενειάδας τών παριστανομέvων 

προσώπων, Εν φ αύται είναι λευκαί. 

Μόνον αL τοιχογραφίαι τοίί παλαιοίί Καβολικοϋ τοϋ Μετεώρου, του Επέ

χοντος νϋν &έσιν ίεροϋ, είναι Βuζαντινοσλαυ·ίκαί, κατ α τΟν κ. Παντελfιν Ζωγρά

φον, ώς κα'ι τρείς μικραl φορηταl είκόνες Εν τψ σκευοφυλακίφ τfjς αVτfjς 

μον"fiς άποκείμεναι. 

'Ό κ. Ζωγράφος Εν τέλει Επέδειξε πλείστας είκόνας σχετικ<Χς με τΟ -&έμα 

του, ας &.ντέγραψεν Εκ τών μονών τών Μετεώρων. 

ΣιΨεδρία 26η τijς J8ης Φε6ρουαρίου 1926. 

Προεδρεία τοV τακτικού Προέδρου της~ Εταιρείας κ. Π Καλογεροπούλου. 

~a Εταίρος κ. Α. Όρλάνδος εκαμεv άνακοίνωσιν με -θ·έμα «νεώτεραι 

ερευναι Εν τι{> ναι{> του CΑγίου Τίτου Εν Γόρτυνι τfjς Κρήτης». 

co όμιληηlς, &.φ' σίi εκαμε μνείαν κατ' άρχ<Χς τών πηγών, άρχαιοτέρων 

καΙ. νεωτέρων, Οσαι &.ναφέρουσι τΟν ναΟν του άγίου Τίτου, καl Εξηρεν ίδιαι

τέρως την μελέτην τού άρχιτέκτονος Fγfe-, χαρακτηρίσας ώς άνεπαρκfi την του 

Gerola, προέβη εΙτα είς την άνασκόπησιν τfjς άρχιτεκτονικf1ς του ναοϋ, 1ϊτις 

πολU Εφωτίσ{}η δια τώv ανασκαφών τώv κ. κ. Χατζιδάκη καl Ξαν&ουδίδου, εΊJγε

νώς παραχωρησάντων είς τΟν όμιλητην τα εύρήματά των πρΟς δημοσίευσιν. 

Συνίστανται δε τα εύρ'ήματα ταUτα 1) εiς άρχιτεκτονικα μέλη, 2) εlς 

γλυπτα καl 3) ε(ς χαλκii aντικείμενα χρησιμώτατα δια την άμφισβητουμένην 

χρονολογίαν του ναοίi. 

τα &ρχιτεκτοvικα ε"ίvαι κιονόκρανα τύπου ϊωνίζοντος με&' ύψηλοϋ Επι

&'ήματος φέροντος καl μονογράφημα άναγινωσκόμενον-,""jλεtCι πιitανότητος 

του βίνκας. τα κιονόκρανα ταϋτα άνήκουσιν είς κίΟ'\!ας αγνώστου τέως 

τριβήλου, ώς καi είς κίονας, οϊτινες εβαινον Επl τών μεταξi.t τών κεντρικ<:ί)ν 

πεσσών καl τ9ϋ νάρ-θ·ηκος στυλοβατών. 

Έκ τής μελέτης τής κατόψεως καΙ τομής τοu ναοu τοu Άγίου τίτου προ-

• 
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' " c ' 0"' α{1τΟϋ προϊjλ&εν εΥ. τl'jς βασιJ.ιχης~ προσεγ-
ι ' περασμα ση ο τυπ ':> ' Μ "-

κυ-πτει το συ μ , ~ ) ) , ,.1) ναοl τοϋ ηου βου και ί 0v αιωνος. 
- ' ρικον ως πο ι. ,οι α ι. ,οι 

γίζων ζωηρως τον σταυ' . '"' ' α' τCιc μακρCιc πλευράς, -δ;rεν&υμίζουσι 
" c ' {} ι κονχαι ας φερει κατ ~ , 

Αι εκατερω Ε"\ ι • : , ., ε"νταϋ&α μεταξU τοούλλου και κογ-
' ',. με την διαφοραν οτι " , 

τοUς &ρμενικους ναου'=' ' "Ι - " ΚρητικΟς τύπος ν&. &ποτελi] βα-&μιδα 
- β')) 0\'tαι καμαραι. σω, ο . δ' " 

χων παρ ε μ α • • " , _ . - 'που :ι Ο πω"' ηποτε ο '" , - - &. ενικών και του σταυρικου τυJ . , , 
μεταξυ των κογχωτ~ν ρ~ , , . , ν παράδειγμα ναοί.1 μετα πλευρι-
ναΟς του •Αγίου Τιτου ειναι τ~ ~ρχ~τιοερταΟ\~οεl"' τo-Ur ναο.Uς τοϋ Άγίου 'Όρου;. 

- "' β)' μεν συχνα αργο '=' '"' , δ' κών κογχων, ας ,επο , , ")) με' ν εlς τΟ τέμπλον, αλλα ε 
, ) ' ' 'ματα ανην...ουσιν α • ,α , 

τα δε γ .υπτα ευρη , , _ - δ άκοσμον. Τοϋ τέμπλου τα 
' "I λ είς τον αλl ον του ναου ι 

εlς τΟν δ.μβωνα και ~α\ ~ Ι δ " κ ' τα μΕν της πρώτης &.νακτέα, λόγφ 
γλυπτCι. &νΊlκουσιν εις δυο περιο ~υς~ αι , ω" εlς τΟν eov αίώνα, 

- -& , ων και τη; τεχνουργιας τ ' ' 
τών &.ι.ακοσμητικων εματ - δ ' -ων Uπεν·θυμίζοντος ζωηρώς τον 

, , - δ ' /όγω του ιακοσμο-ι, τ ' , , 
τα δε της εuτερας, ' • , , , 'ς , 0.;-; ] oov αlώνος. Τα τεμα-, , 'λ - gου και τας αρχα ... · 
της Σκριποϋς, εις_ το τε ος του - ", τ&. τοίι Ciμβωνος τοϊι cΑγίου 

- " β c οιάζουσι καταπληκηκως προς , • 
χια του αμ ωνος ο μ , - ) ' ')ο- τα τc\:Jν παρα-&ύρων ΚΛΠ. • _ cp β ι (Bov αιωνος και τε • .,. 
Άπολλιναρίου της α εννης , ' 6ον αί(ϊJνα 
, , ) , - δ ακοσμήσεώς των, εις τον . , , , 
αναγονται, ,ογψ .της ι , , , _ I , να Cίτινα ε-δρέ{}ησαν εντος πιftου 

Σπουδαία εlναι και τα ~~λν.α ·:_ιψα -' 'Αποτε/οϋνται δΕ ταύτα: 1) Εκ 
' ' ' κι ιτοc του ναου. " ' 

κεχωσμένσυ κατα το νοτιον ' '~ 2) Εκ δίσκων μανουαλίων φερόντων 
βάσεων ΠΌλυκανδήλων ((κανισΗ.ιων:, " I του βίνκας 3) Εκ σταυ-

' <f ' τα των κιονοκρανων 
μονογραφηματα, ~μοια 'προς 4) , 'ν1 ~ διατφjτου, 6) ες δβελwν προσ-
ρci)ν βαινόντων επι σφαιρας, εκ στεφα 1, 

) ) ' ρίων καl 6) εξ άλύσεων. ~' ' 
ν.ο ι ,ησεω; κη , , ξ _ , οί, δ σον κα.l τCι. ε{1ριοvεντα αρχι-

' c , ονικη διατα ις του 'α ., _ c 
Τσσον η αρχιτεκτ " ' , I - &:ντι.κείιιενα ιιαρτυρουσι.ν ως 

' με')'l ως καl τα γλυπτα και χα ,γ.α • ' ' 
τεκτονικα ' ' · Χ , -

' , , - ' ϋ τΟν 6ο" ιι. . αιωνα. ' 
χοονον ανεγερσεως του 'αο ' _ gou α'ι 10''υ αί<ϊ)νος διδασκουσιν 
'" ' {} ' ' π/ου του κ· · 

ΤCι δΕ: εύρε~εντα_ cCΑJ)ρ~κιαΤτ~ιτμου' fί=Ίlκολού-&ει νcf.. λειτοL·ργlΊ κα'ι μετα τΊ,ν 
c - ., c Ν ος του γιου . .,. c ' 

ημας, οτι ο- ακ I cπΟ των Βυζαντινών &κόμη ως μητροπολις. 
άνάκτησιν της ρητης υ 

~ δ ' '/7η ιrι-- 17'1ς ΛΤοεμβοίου ][}26'. 
.:.,1J1'ε ρια - , ~ 

δ Π-)ς c Εταιρεία; κ. Π. ΚαΧογt::ροπnVλου. 
Ποοcδοl'ία τοV τακτικού πQοέ ρου 

ΌΟ : - κ 'Α Όρ/άνδος ώιιί.λησε περ'ι μοναστηριακών νοσοκομείων' 
εταιρος ... · ' ' 

τραπεζών καl μαγειρίων~ , ' ' ηγάς αΥττνεc uνημονεύουσι μονα-
~Εν άρχfι δ δμιλητης ανεφερε τας ~ " ' ~ : διάταξιν τών δύο 

_ &" " 'ξ'τασε την αρχιτεκτονικην 
στηριακα νοσοκομεια, μει ο ε η ' , , - εγάλου Μετεώρου καl 

... - , ,, 0σοκομειων, ητοι του μ , 
μοναδικων μοναστηριακω\ , c ' οψις είναι τετράγωνος φερουσα 

- Β I ' '''ν όποιων η κατ ' -
τού τΊϊς μσνης α~ ~,ααμ, c τω 'ζ ' ροίJλλον χρ·Jlσιμον πρΟς εχφυγην τΟ1' 
εσωτερικώς τετρακονιον υποστηρι 0'\ τ ' ' 
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ινωσf.ις. 

καπνού χα' - δ , · ι των ηλητηριωδών ~ ' - , 
μενης έστίας i]'ν τα' ' αεριων της καrωitεν tοϋ rρ 'f,} 

κ , ι τυπικα καλοίiσιν Ciρ 
0 
υ I ου' ,ου τοπο'ίtετη- · 

ατοπιν -= 'λ "α ν. _ φμι ησε περt τών πα α , _ 
του προιιrα7.άμου τών άπ ~ ρτημ~τωv της κεvτρικης α!:θούσηc η" τ 
cA , ~ ' οχωρητηριων :και το- ~ ~ι οι 
- Ύιωv Αναρyύρων Κοσμ- '. Δ _, υ !ΧΠαραιη]του ναLσκου τών 

'Ο ' ' . α και αμιαvου. 
μοιαν προς ' ... , τα νοσοκομεία διάταtιν c , 

ειχον και τα γηροκοuεία ών 'δ ~. υπεστηριξεν ό dνακοινών Οτι 
μονfjς Πεντέλης. . , ' παρ α ει γ μα σ,Ρζεται εξω17εν τοϋ περιβόλου τijς 

Με{}' a c , ·ο . , , 0 κ. ρΛανδος επραγ '.'\... 
συνδuάσας τδ:ς έκ τώ - ματευ v •ι περ!, τραπεζών καi 
δ ν tυπικων παρεχο , . μαγειρείων 
~ ια;rόροις μσναί;; σφζόμενα κη]ρια ~Ω με-ι~α-ς~ ΠΛ1~ρο~φορίας πρΟς τα έν ταίς 
;κηζον;ω α ι~ τράπεζα ι, η) ν dρχιτεκ~ονι~,ι~ε • η ι. α δη' εις ~οιο~ μέρος τfjς μονής 
εν κατοψει εν σχΊ]ματι Lώτα η" - δ 'η ΙΞ~εξωτερικην εμφανισιν αVτών τη''' 
τρα ζ' . ταυ ιατα ιν των Ο - - • ' 

πε ιων κτι.. παρουσιάσας ' , - ' τ σχημα των εσωτερικω-ν cO ~ και αvαπαρασ ~ - · 
σιου Λοuκα καl της τοϋ έν Μ - Β τα~εις των τραπεζών τής μονη' ς 

Τέί 0 • ε'ξ ~ , υστρι;χ ροντοχιου 
• ., ητασε την δ ' 1Ξ - , · cι " ιατα ιv της κατοψε ' -

ατινα ισταντο συνψ}·ως δJς ο.·iτο ) - " ~ ως και της τομΊlς τών μαγειρείων 
κd ' τε .. η κτηρια παρΟ: τ' 'ζ ' 
: τω μ_εν τετράγωνον, πυραμιδοειδΕς δ' ., ,ας :?απε ας έ'χοντα σχήμα, 

εις' τρουλλον Επέχοντα {}έσιν καπνοδό·ε η σφα~ρικον ανω, άποκορυφούμενον 
δια τοίί συστηματος άερισμοϋ και ") ~ης, τονισας συγχρόνως πόσον καλώ,.. 
διάταt~ • ε .. κυσματος δπεο δ 'ζ ' 

~ι ν των' επετυγχάνετο &φ' " , ,.. , " , ' " συvε υ α εrο πρΟς τη' ν 
φα - , , ., , εvο., μεν η οπτησι,.. , c J, 

γη του, αφ ετέρου δΕ οί δο " - ., και η. κα .η ποιότης τοϋ 
χών μαγείρω,, "οι υγιεινης παρομοηϊς έντΟς αυ'τω-ν -
• · των μονα-

Μετd: τΟ τέλο,.. τ- • , 
'Ο '=' ης ανακοινωσεως ό κ Α Κ 'ζ , 

Κ. "Ορλάνδος έχαο ' c • • ου ης ειπε τα έtfjς . 
.,, , "ακτηρισεν ως σUχ( dκρ β' , - · 

νος, οπερ εδημοσίευσα ε"ις ' , . ι ες το σχεδιάγοαμμα ξενω·-
ΙΒ ' ., την περ ι ιιονα . - , 

αιώνα μελέτην uου καl δ , 'ι στηριακων νοσοκομείων κατΟ: τΟν 
'Ο ') ' ' ' περ εφ ι ωτέχvησεv ' ' ' 

φει ~.ω να δηλώσω δτι δ κ τ - δ' ο αρχιτεκτωv κ. Ί'σαγ"ρη-ς 
δ ' ·- σαγγρης εν i"καμε "δ ' ' · 

νεται ια τούω· παρακλη{}ε[,.. μόνον Uπ' • - v ι ιον σχεδιον, ο'δδΕ εύ&ύ._ 
διαστήματι, κατα τ:ιiς ύποδε~ξ 'εμοu συvηρμολόγησεν έv βραχυτάτω 

ι εις μου τα στοι - ' " • 
χριστιανικων άρχαισλογιών - ' - χεια, τα οποία παρέλαβοv έκ 
Σ - • του μεσαιων ικου ν ο ,. . 
υριακων νοσοκομείων Π, ' σοκομειου Sanlt Ga!l , · · αντως το σ 'δ δ, , και 

συμβολη έΠi τού -&έματος τούτου. χε ιον εον να i}εωρη{}fj ώς ή πρώτη 

Συιιεδρία 9Sη ~ 9 Δ 
Π δ ' - "' της ιις εκεμ6ρίου 1926 
ροε ρεια του τακτικοV προέδρο - 'Ε . 

υ της ταιρείας κ Π Κ ). 
~a έτ - . ·· · α .ογεροπούλοv. 
' αιρος κ. Νικόστρατο, Καλομ ' ) ' 'λ 

πυρος.». . ., ενοπου .ος ωμι η σε ' • 
«περι του ύγροϋ 

Έπειδ>] ό ό[iιΙ.ητ>]ς ως β , 
ασιν τfjς ανακοινώσεώς του ε; αβε ' ' -

" , τα περι της 
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χρήσεως τής ϋλης ταύτης λεγόμενα ύπΟ του Λέοντος εν τψ ε'ργφ του «τών Εν 

πολέμοις τακτικών σύντομος παράδοσις)), δια τοϋτο εν πρώτοις καftώρισε τΟν 

χρόνον, κα&' δν συνεγράφη τοϋτο, δστις, κατ~ αύτόν, δΕν δύναται νd ύπερw 

βαίντι τΟ τέλος τοϋ Θ' αίώνος. 

Την γνώμην του έστήριξp επ\ τών έξfjς δύο παρατηρήσεων: α') ο τι έν τφ 

Εργφ τού τ φ 1) έκ τριών μοιρών στραηωτικη μονdς καλεLται και μέρος, 00ς 
εν τοίς πο.λαιοτέροις στρα,τιωτικοίς συγγράμμασι, καl τ ο ύ ρ μ α, δ στις τελευw 

ταίος δρος είσήχ{}η είς τΟν Βυζαντινόν ση,:ιατόν έπl ηiς βασιλείας τού 

Θεοφίλου (829- 842) [Γεvεσίου Βασιλεία ι σ, 59]. καl β) οτι εν τφ αυτφ ~ργφ 
αναφέρεται 00ς διαπρέψας στρατηγός Ν ικηφόρο;: δ όποίος δΕν δύναται να 

εlναι Clλλος &π Ο τΟν έπl τ1iς βασιλείας Λέοντος τού ς' δtακρι&έντα στρατηγΟν 

Ν ικηφόρον Φωκιiν, πρόγονον τού μετd έξήκοντα περίπου ε τη άναδειχ-θέντος 

καl βασιλεύσαντος Ν ικηφόρου Φωκά. Έπl Λέοντος τοϋ Γ' οlιδεlς στρατηγΟς 

Ν ικηφόρος διαπρέψας 4ηtφέρεται. Κα τα ταύτα τΟ Εργον συνεγράφη ύπΟ 

Λέοντος του ς' (886- 912} καΙ o1Jχi ύπο Λέοντος του Γ' (717 - 741). 
Ώς προς το vγρον πϋρ διέστειλε διάφορα εΥδη τούτου. 'Αρχικώς δfjλα δη 

είπε ν δη ύπΟ τΟ ό'νομα τoi:i ro δέιη' να Εννοήσω μεν ρ ευ στην έμπρηστικην ύλην 

έκσφενδονιζσμένην διd σιφώνων, επειτα δέ, επερχομένης τελειοποιήσεως καl 

τfίς ϋλης και τού τρόπου τής έκσφενδονίσεως, καl ώρισμένως κατα τΟ τέλος 

τού Θ' αίώνος, πλείονα εϊδη, fiτοι ύγρδ. έκσφενδσνιζόμενα έv άναφλέξει 

(φλογοβόλα νυν) η δια σιφώνων, ε'ίτε llλλας εμπρηστικιΧς vγριΧς ϋλας εντος 

άγγείων έκσφενδονιζομένας καl διd σαγιττών, &κοντίων καl Cί.λλων μέσων 

dναπτομένας κα'L τέλος dπΟ τoi:i αlιτοϋ αίώνος καl την πυρίτιδα χρησιμο

ποιουμένην εlς πυραύνους, κροτίδας καl χει~οβομβίδας. 

Κατd τΟν όμιλητfιν 1i χρήσις τοϋ ύγροϋ πυρΟς ύπΟ τώγ Βυζαντινών 

παύει άπΟ τοϋ τέλους τοϋ ΙΒ. ' αίώνος, ϊtατδ. τΎjν Ciλωσιν δΕ τfίς Κωνσταντιw 

νουπόλεως ύπΟ τών Φράγκων (1204) ύγρΟν πϋρ δ8ν &ναφέρεται, &λλ~ οϋτε 

και κατd τdς εΚστρατείας τCtς γενομένας επι των Παλαωλόγων. 

Κατα την πολιορκίαν της Κωνσταντινουπόλεως υπΟ τοϋ Μουρδ.τ 1422, 
κατd: t1lν &λωσιν .τής Θεσσαλονίκης υπο τών Τούρκων 1430, καl κατδ. την 
&λωσιν τfj; Κωνσταντινουπόλεως 1453 έγένετο καl ύπΟ τών eΕλλήνων καl 

ύπΟ ·των Τούρκων χρήσις ένΟς ε"ίδους {,γροϋ πυρός, της πυρίτιδος, dλλα χρηw 

σις τελειοποιημένη, δfjλα δη δια πυροβόλων δπλων. 

ΤΟ δτι δΕν fγίνετο πλέον χρfισις τοϋ ύγροϋ πυρΟς dποδίδει ό κ. Καί.ο

μενόπουλος είς τΟ Οτι οί Βυζαντινοί, μετ& την πτώσιν τfίς Κωνσταντινουπό

λεως είς χείρας τών Φράγκων καl την ·ναυτικΎjν επικράτησιν τών ~Ιταλών είς 

τfιν Μαύρην :{tdλασσαν ώς κάl τΟν πλ1lρη fκ τfίς -&αλάσσης έκείνης &ποκλει

σμΟν tοϋ eΕλληνικοϋ ναυτικοϋ καΊ. τοϋ eΕλληνικού έμπορίου, δΕν fιτο δυνατΟV 

να προμη&ευθώσιv εκεί&εν τας πρώτας .{)λας τας χρησίμους προς παρα

σκευfιν αύτοϋ. 
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Συνεδρι'α 2.9η τijς 28η:; Δο!ε,ιι6ρίου 1.926. 

Τfροt·δρεία τοι:Ο τακτικοfι Ιfροέδρου τ:Υjς C' Εταιρείας κ. Π. ΚαJ.ογc·ροπούί.ου. 

"Ο κ. Φ. ΚουκσυλΕς Εκαμεν α,·ακοίvωσιν, _ής υποκείμενον ilro ((διασάφη

σις σημείων τινών τοϋ _Βυζαντινού βίου>'. 

~Rν πρώτοις ό άνακοιν5Jν ώμίλησε περl τής σημασίας τών Βυζαντινών 

επιitέrων Δ α φ ν ο π ά τ η ς καl Ρ ο δ ο π ά τ η ς. Ταϋrα, κατ~ αUτόν, όρμη{tένrα 

Εκ rοίί σrαφυλοπάτης, έσΊ]μαινον τ_Ον δι' έκ-&ί,ίψεως η αποστάξεως παράγοντα 

δαφνέλαιον η ροδέλαιον, της καrαλ1lξεως- πάrης &ποβαλούσης πλέον rijν 

&ρχικην αUrijς σημασίαν. 

Μεrι:Χ τ αϊ! τα τΟ σημερινΟν μ πολιά ρ ι ς -==ρακεvδύrης, έπαίτης, &σκόπως 

&να τUς όδοUς περιπλανώμενο;, &vήγαyεν εlς τΟ μεσαιωνικΟν έμβολά

ρ.ιο ς, ητοι περιερχόμενο; άνΟ: τοiις έμβόλους καl έπαιτών (Π ρ β. "Εν{}·~ &v. 
σ. 333 καl .'334). 

τα παρ α τψ Προδρόμcρ κ λ ω σ τ a τ α η κ λ ω τ σ a τ α περιέγραψεv ώς 

παιδικόν παιγνίδιοv ύπΟ δύο άvrιμετώπως ίσταμένωv παιδίων παι.ζόμεvον και 

σuvιστάμεvον είς ρυ&μικδ:ς αναπηδήσεις και λακησμΟν τοϋ &νηπάλου, καθ<' Ον 

&κριβώς τρόπον παίζεται σήμερον Εν Κύπρφ «ό πάτσος καl δ κλώτσος» δ περι

γραφόμενος εν τοίς Κυπριακοίς του Α. Σακελλαρίου (Κυπριακ. Α.' σ. 629). 
ΚατCι τΟν κ. Κουκουλέν, οί μεσαιωνικοi καταδικάζονrές τινα εLς πρόσ

καιρον τ·ύφλωσιν, περιέβαλλαν τοUς δφ{}αλμοUς αύτοϋ δια μανδηλίου, rO 
δποΤον, άσφαλείας χάριν, καl Εβούλλωvον. ΤΟ μανδήλιον τούτο Εκαλεtτο 

β ο ύ λ λ α, 0)ς έ~t τδJν μεσαιωνικών ποιημάτων φαίνεται, δ δΕ roϋro φέρων 

11 ο υ λλ ωμέ vo ς. Έπειδη δ' δ βουλλωμένος, ώς μη βλέπων, εf>κόλως f]δύ

νατο ν~ &πατηιιrfj, διΟ: τοϊirο τΟ βουλλώνω κατήντησε νΟ: σημαίνη oUχi μόνον 

τυφλώνω, &λλα καΙ. άπατώ τινα~ ώς, πλην rί.λλων, δεικνύουσι και αL συ11-

ώvυμοι φράσεις «f:γΟΟ βουλϊ.ώνω ( ---=-~ &πατ6J) καl πουλώ [11 8γ00 στραβώνω 
καΙ. πουλώ] καi σi.1 βλέπε κι' &γόραζε)J. 

ΤΟ φ τ ο u κ ι' ά π Ο ξ α ν α ρ χ η ς τΟ λεγόμενον m]μερον πρΟς δήλωσιν 
επαναλήψεως ο'iασδ1l.ποτε πράξεως προfjλ&ε, κατα τΟν όμιλητήν, Εκ της συν

η{}είας τών μεσαιωνικών καl τιΟν μετΟ: την &.λωσιν μα&ηrών νΟ: σβήνωσι 

πτύοντες τα κατα τΟν ύπογραμμΟν του διδασκάλου Επι τοϋ πινακιδίου γρα

φέντα, ϊνα, ασκήσεως χάρηι, rCι έπαναλάβωσι. 

Την άνακοίνωσίv rου ετελείωσεν ό όμιληrης μΕ τiιν έξfjς παρατήρησιv. 

"'Οταν, εlπεν, οί πρόγονοί μας Ελεγον παιδί, rυρί, π.ρdξι, πόλι, 

ε8-εώρουν roUς μετCι roU ν και ς τύπους πα δ ίν, τ υ ρ ίν, π ραξ ι ς, πόλι ς 

ώς πληρεστέρους καi &κριβεσrέρους, δια τοϊirο και παν άκριβώς και λεπτο

μερώς ΕκηΟέμειιον εlπον Οτι έλέγετ.ο ((μf τΟ νϋ καΙ μf. τΟ σίγμα», 

1 
' ' 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

ΓΛΩΣΣΑ- !ΣΤΟΡIΑ- ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ 
, - , έσzάτων τής Κυρ&.-

Σ μο! ογίαι περι τω' , ) 
'λ Π ωτοσvγγέλλοv. περ ' ό 9 σ 610-616. 

•Α{).ηναγόeα .Dfεγα Βασ~.ικης (Δελτ. 'lστορ 'Ε'δ'νολ. ·~~:ιρχ:~ν το~ωνuμικ(::ηι (Χιακό: 
β λ' , τό .Χ.ιακΟν γλωσσάριον και 

'Αμάντοv Κ. Συ μ 0 η εις 6 1 82) 6 141 157 ) 
Χρονικά τεϋχος σ. - ·λ , Κρεαcσούλη (Αiιτό-fi·ι σ. - · 
'Εκ τfίς βιβλω-&fικης τοίι Καλ ιν!ικο~ οίί Σινά (ΑUτό'fiι σ. 158 -164.) 

» , Χ' έ~ τfις Ι\ ονης τ 
"Ε,ιγραφα περι ιο~ Αύτό-θ-ι σ 193 -195.) -
Δημώδης Χιακfι ποιησις (_ ~ 'Α ·β. (Ήμερολόγιον Όδοιπορικοu 

- Μ - Σινα εν ρα ιQ: 
•Επίσκεψις της- ονης 
Σ1η•δέσμου 1926 σ. 27- 38.) , , 'Ιστορίαν της •Ελληνικf)ς ε:τα.-

. • (επίμετρο'' εις την 
Μετά έκατον ετη' , , -&-ναι 1926 Σελ. 16. , , 
ναστάσεως Σπ. Ίρικοu;τη) ,Α ~ έλληνικός χώρας. ('Ιατρι'>'.η τομ. 3 
Σλάβοι καΙ. Σλαβόφωνοι εις τας 

1925 6 σ 291-293, 317- 3Ί3.) , - , πειρωτιΥ.G}ν τοπcονυ· 
· · β λ, , την μελετην των η 

, ωσrοπούλου Γ. Π. Μικρά σ~μ ο η ει~ τό 1 σ. 86 - 101.) < 

Αναγν - ('Ηπειρωτικα Χρονικα μ. , , , , U ίδιώμαtος αγ. Βαρ· 
μιων , • '} μένη ς και ιδιως περι το 
ΠερΊ. της έν Κρητυ ο μι ,ου _ , 38 σ. 139 -193.) 

, (Άt!ηνα το μ. · β•ρ 
βάρας καί περιχωρων. , ύ ω _ μήχως, μήχοντες - μτ~ ~ 
'Ετυμολογικά {λοχωμενος- ,μοφε γ ουσταλλένος]. (Βυζαντινα και 

• ό ,
00 

_ χρυσταλεννος' χρ 
γους-ορκομ' , . .. σ 76-78.) , , 
Νεοελλη••ικά Χρονικα τ~μ,. ο . ά φ Στρατηγι:"ρ (Χριστιανικον Η με-

Γ Σ 'Ε'δ'νικαί σελίδες: τtι Υπερμ χ 
'Α,δρεάδου εωer· ·, . σ 176 -187.) 

ρολογιον 1926 · • , Αύτό-ftι σ. 136 -142.) 18 ·ο Κωνσταντίνος ο Μεγας: ( 'Αλ , δρείας. (ΠάΙ'ταινος τόμ. 
. - Θρονου ε,.αv 

'Εκ. τ'ης ίστοριας του 
['Ανωνύμου} 648 659) , εν τφ- Θρόνφ Άλε-

σ. - ~· - , {t ίι 'Ελλήνων καl Συρων 
'Η ιiναλογια του αρι μο 

, '{} σ 741-745.) 2) 
ξανδρείας. (Αυτο ι . ' (Αύτό'δ'ι σ. 795-80 . ' 
'Ε/ /ηνικα'ι έκκλησίαι Κριμαιας. , - Μπ&Qάτιον Πατριαρχου 

' ' , , τοϋ π. Μπερατισυ. ~ 
'0 παλαιστερος τυπο,ς , . 808- 813.) 
Ματ-θαίου (1790). (Αυτο1Ιι σ. 
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['Αvωvύμοv] Παιγνίδια καi τραγούδια λα'ίκΟ. γιfι. παιδιfι. 6 χρονών καΙ. άπάνω. 

Ά&ηναι !926 σ. 55. 
Παϋλος Μελάς- Βιογραφία &πΟ διηγήσεις, άναμνήσεις, '_γράμματα 

δικά του καί ιlλλων. ~Α-&ή'yα 1926 Σελ. 458. 
Προσοχi] εtς τΟ 'Άγιον "Ορος. 'Ανάγκη \'ομοftετικοϋ διακανονισμού 

τοίί καftεστώτος αϋτοίί, 'Εν Άίtήναις 1926 Σελ. 110+η'. 
Τό ζήτημα των Συροορίtοδόξων έν τiρ Πατριαρχείφ , Αλεξανδρείας. 
Έν Άλεξανδρείq. 1926 Σελ. 30. 
Έπιστολq.ί Γρηγορίου-του Έ~ -πρός τijν ΊερΟ.ν Μονiιν τfjς Μεγίστης 

Λαύρας (Γρηγόριος ό Παλαμάς τόμ. 10 σ. 189 • 195.) 
ΑρβQvιτdκη Γ. Άναφορfι. τοίί ύπονα:υάρχοu καπετΟ.'\' Γ'. Σαχτούρη. (Δελτ. Ίστορ. 

Έftνολ. Έταιρ. τόμ. 9 σ. 551 ~ 552.) 
Λέσβιοι έν τψ ιiγώνι. (Α1ιτό-&ι σ. 602-607.) 
Σεισμοl σι;ijν Αίγυπτο (ό Φάρος έτος 6 σ. 241-243, 270-274.) 

ΌΑ.ργυρο.πούλου Μ(J.ρίας Π. Σκέψεις περt τol;i κqθο.ρισμοϋ τfjς Νεοελληνικης. 'Aftijναι 

1926 Σελ. 35. 
Αριστάeχου Γαβριηλ Διοκaισαρείας. Ό Σεβfjρος μrjτροπολίτης Φιλαδελφε.ίας (Νέα 

Σ,ωv τόμ. 21 σ. 467- 481, 529- 537, 593- 609.) 
Βαρδάκη .Σ:π. Γ. 

ΒασσQρέ6Jς Γ. 

Βέη Ν. 

Βίου .Σ'τυλιαvοϋ. 

Βλαvτή .Σ:πυρ. Α. 

Κρητικά(· έπφδαί. (Λαογραφία τόμ. 9 σ. 239- 248.) 

~Η κόττα (ΜαλεβΟς τόμ. 6 σ. 542.) 
Κατάλογος τών έλλην. χειρογράφων κωδίκων τfjς έν-Ζακύν{tφ Φω~ 

· σκολιανfjς Βιβλιο-&ήκης (Δελτ. "Ι στορ. ~Ε-&νολ. Έταιρ. τόμ. 9 σ. 46-65.) 
Κατάλογος τών χειρογράφων κωδίκων τijς έν Λευκασίcρ Μονής του 

Άγ. ΆDανασίου (Α~'ιτό-&ι σ. 66- 88.) 
υ Χριστόφορος Βαρλααμίτης καi τό βραχiι χρονικόν αiJτου (Ήπει· 

ρωτικc'ι Χρονικό τόμ. 1 σ. 63- 71, 120- 132.) 
Χιακαi παραδόσεις. (Λαογραφία τόμ, 9 σ .. 220- 333.) 

Έίtνικ1l δρiiοις τοϋ 'Ιωάννου Ζαμπελίου. (Δε'λτ. Ίστορ. Έ-&νολ. Έταιρ. 

τόμ. 9 σ. 5 - 22.) 
Ά-&ανάσιος Ψαλλίδας. _ (ΑUτόθι σ. 89- 96.) 

Βογιατζίδου Ι. Κ. "Ελληνικαί κοινότητες έν- Αϋστροουγ'γαρίq:. (Ή μερολόγιον τfjς μεγι;i· 

λης 'Ελλάδος 1926 σ. 71 - 78.) 
Σύitβολή εlς. η) ν μεσαιωνική ν ίστορίαν τfjς 'Ηπείρου. (ΉπειρωτικΟ. 
Χρονικό: τόμ. 1 σ. 71- 80.) 

Για~vο.πούλοv Ν, Αί παλαιαί Εκκλησίαι Τρικκάλφ\' καί οί διίο Βηοσαρίο)νες Λαρίοσης. 

(Δελτ. Χριστ. Άρχαιολ. ·~~αι-ρ. Περίοδ. Β'. τόμ. 3 σ. 15 ~ 34.) 
"Εγγραφα Μονfjς Ξενιάς. (Δελτ. "Ιστορ. 'Ε{:}-νολ. "Εταιρ. τόμ. 9 
σ. 130- 144.) 
Έπιγραφη μονfjς Θεοτόκου έν Τσαγγαράδq:. (Δελτ. Ίστορ. Έίtνολ. 

Έ~αιρ. τόμ. 9 σ. 579.) . 
Γιοφύλλη Φώτου, .Θιαγ..ό: μοιρολόγια. ("Ημερολόγιον τfjς μεγάλης 'Ελλάδος 1926 

σ. 257 - 273.) 
Ι'νεvτοϋ Παύλου. Τραγο4δια δημοτικό. ~ijς 'Ρόδου. 'Αλεξάνδρεια ~926 Σελ. 151. 

Γουγούση Χρήστου Γ. Θεσσαλονίκης-. -ίστ;-ορήματα. (Γρηγόριος ό Παλαμάς τόμ. ιό 
. σ. 402. 4!0, 471-481, 52Q- 526.) 
'Ιστορία τοfι συντά)ιματ~ς _(tσνάφι, συντεχνία, σωματεϊον) τών ίερέων 
Θεσσαλονίκης. (ΑUτ~ι σ. :&78- '293.) 
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Μ - τού Βατοπέδου. 
- ,-' "Α-&ω Ίερdς - Ο\'ης 

Ευζαντιvi.ι γράμματα τη;Εε\ Π~ρίοδ: Β' τόμ. 3 σ. 35- 48-~ ) 
'Α χαιολ ταιρ. Δ ) 'Ι στορ Ε{Ι-νο ,_, 

(Δελτ. Χριστ. ρ' · , Θ , , ν Βάγιαν; ( ε ,τ. · 
β.) 'μίσει τον "ω αση 

' Ι Διατί ό Πουκε ι ' ε - ' ' 
Δ άλλα Χρηστοv ' 'Ε όμ 9 σ. 553- 55σ.) , νότα. ('Ελληνικη ~πι-

Δέ Βιάζη Σπ. 

Δειvάκι 

Δένδια 

.Στυλ. 

Μι χ. 

ταιρ. ~ . ' ε1ς καl λησμονη μενα γεγο 
"::::εχασμενοι σuγ)ραφ- 919 5. 6.) 

' ' 19 τευχ "" σ. 
{}εώρησις το μ., ·Α~τό-&ι σ. 8 · 9.) 9 10 
Παύλος Μερκατης. ι Α' '-"" τεύχ 222 σ. 8-9, 223 σ. - ' 

β , Ύη' ( υτουι .· 
Γεώργιος Χρυσο ερ .· 
224 σ. 8- 9.) , ΟvΎου Φωσκόλου. ( Αύτό-6-ι τεύχ. 228 

• οϋ {!ανατου 
'Η Εκατο\•ταετηρις_ τ 

σ. 7, 229-σ. 8. 9.) - . 38 σ. 67. 71.) 
Γ) ωσσικά. (Ά-0-ηνα το μ. - , 38 σ. 72- 109.) , 
'Α~ουλία καl Χιμάρα. (ΆftηναΒτο~i.σσα Σικελίας καi Νεαπολεως. 

) Δούχαι'\'α ασι ~ 
'Ελένη Άγγε ,ι:να , , σ 919. 294.) · 

(·Ηπειρωτικα Χρονικα τ~μ· 1 . ("Δ '} 'Ιστορ. •Ε-Ι}νολ. 'Εταιρ- τομ. 9 
, , Βυζαντιον. ε ,τ. 

Οί Βάραγγοι και το 

0 .145-221-) 'ΟΦα'ροe1τ.6σ.11Ο-!16.) )ο • z Ύορii" ( ~ έ,•η χρο,·ο • -
Γ 'Η βιβλισ-&ηκη α ;· τελλορίζου άναγραφομ ' 9 

Δηλιγιάννη ·Α ιλλέως 2. 'Ιστορία τη:·νη~ου Κασ(Δελτ. 'lστορ. 'Ε-&νολ. Έταιρ. τομ. 
Διaμαντάeα Χ γικώς έν Επισήμοις εγγραφοις. 

σ. 269 · 322.) , '& σ 556- 566.) . τών 
Ν ωυριακiι. f.γγραφα. \Α-υτ~ ι. . &ν άρχαιοτάτων χρόνων μεχρι , 
'Ι ορία της Θεσσαλιας απο_ τ ' ' --Μεσαίων- Τουρκοκρατια. 

στ, , - Β βλίον Α'. 'Αρχαιοι χρο'\Οt 
γ.α-6· η μας, ι , 'Α&-
,' -""- 1926Σελ.222+στ. , , Δ,.' Α--'Α-3-ανασία ηναι 
Αυηναι . 'Εγκυκλοπαιδεια τομ. · · 

, λ Μεγάλη Έλληνικη _ 
Δραvδάκη Πσ.υ ου. ~ I 912. - '{t α τού Ελληνιιωii λαου. 

1926 -..ε'· , Τ' ώραιότερα παραμυ ι δ ' 'Α{Ιf]ναι 
'ΕλληνικΎι Χαλιμα. 'α ίου Δ-Qοσίνη. :ΣειρΟ. ευτερα. 
, .J , αl διασκευη Γεωργ 
Ε,ωΎη κ 206-218) 
[1~26] :Σελ. 126 ' Χ ονικό. τόμ 1 σ. · 
Ι 'Αλέ'Ε.ιος Σπανός. ('Ηπειρωτ~κα ρ στών παρ<'t Βυζαντινοϊc (Δελτ. 

Δvοβοvνιώτοv Κ. . Π ί~ τ&ν κοττιστών fιτοι των κυ~ι ' 3 σ 67. 76.) 
ΕVστρaτιάδοv ΜιχΧ ε~- 'Αρχοιαλ- 'Εταιρ Περί?δΜ_~ . .' το~~Uτό~ι σ. 77 -78.) -

" 11;~~ μη τελέσεως γά~ω~' κατ; ον:::~·ντΟς τfις έν Τρι:Πόλει ψuλακης 
" , , , Οί άρχιερεϊς και οι προ Χ 76 ' -

Ζαφειροnοvλοv Ιω.ση;. 1921 'Εν 'Α-&ή,•αις 1926 :Σελ. i_· (Χιακα Χρο,•ικα τευχ. 6 
εν ετει , , , 'Α ιδ&ν Πρόεδρος ιου. 

π 'ΙΎνάτιος ο απο ~ χρ , .. 
Z λ ' τον · • Χ ο\•ικΟ. τομ. 0 

·1· ερ εv 06 12'6) Νεοελληνικα ρ σ. 1 .' .• " β ου. (Βυζαντινό. καi. 
Α--&ανασιος ο Ι μ ρ , ) -

, περι δου ,ικης 
σ 29 ~ 35.) , π 0ς τοiJς vησιωτας τόμ. 9 
ήατριαρχών γράμματα δ~ατακτι("Δαελ; '!στορ. 'Ε-&νολ. •Εταιρ. 

, ' -ρατοuντας. 
iιποταγf]ς εις .ους κ , ,. α{no:U Αl.μι-

97 116) · λ ' -ς -Ι}uγατρο~ 
σ. · · , , αχ&ε'ϊσα έπιμε ειq. τη . . , 'Εν 'Α{tήναις 
'Ιστορία τilς Χιου συ,Γτ' , ς πρώτον, Τουρκοκρατια 

λ' ς κ. Σάρου τόμος . μερο 1 2 
cα - δ' ι 2 789 σ. - ' 

1920 0 . 6ο7 + κ · _ , " 34.ον άρι-&. 788 σ. · ' 
, ~ (Α' Μοuσαι ετ. 2 ) 'Η πόλις Ζακυ\'υο1ι. ι ,., 1-2 794 σ. 1 - . 

790 σ. ι.2. 791 ο. ι.2, ι93 σ. ' 

Δούσμανη Β. 

Δροσίνη Γ. 

Ζολώτα Γ. Ι. 

Ζώη .Αεωνίδα. 
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Πύλαι καl πύργοι τi)ς Ίερουσαλήμ. (Ν. Σιιhν τόμ. 21 σ. 3-18, 
116-126, 145- 160) 
ΤΟ ίιπερ<ρον. (Αι'ιτόitι σ. 513- 528.) 

Θεοτοκίt Ν. Γ. ΤΟ οtκογενειακόν δίκαιον τ&ν μειονοτήτων Εν ΤουρκίQ:. (Δικαιοσύνη 

τόμ. 4 τεϋχ. 9 σ. 201 - 203.) 
Θεοτόκη :Σπυρίδωνος Μ. Εtσαγωγη ε1.ς η'ιν έρευναν τών μνημείων τfjς ίστορίας τοϋ 

Έλληνισμοϋ και ~δίQ: της Κρήτης εν τφ κρατικψ &ρχείφ τοϋ Βενε

τικού κράτους Έν ΚερκύρQ: 1926. Σελ. 9θ. 
Θωμοπούλου Σ. Ή Πελοποννησιακη Γερουσία. (Δελτ. Ίστορ. 'Κ&νολ. Έταιρ. τόμ. 9 

σ. 586 · 587.) 
Καιροψ6λλα Κ. "Ελληνες Εν 'Ρώμη κατό: τΟν- Μεσαίωνα. (Ημερολόγιον τfjς μεγάλης 

Έλλάδος 1926 σ. 363 -366.) 
Kaκeιδij Ί. Θ. Ό Νόμος της &ποΟολijς τών τονουμένων φωνηέντων είς τΟ Lδίωμα 

τών ΛευκόJν (Πάρου). ΆfΗΊναι 1926 σ. 16. 
Περi τών εl:ς - γος στερητικών έπι&έτων της \•έας Έλληνικf)ς 

('Α!Ιηνά τόμ. 38 σ. 194 · 212.) 
Κaλοrεροπούλοv Διον. Π. Ή δράσις τοϋ Θεοφίλου Κα'Lρη ώς τέκτονος, φιλικοfi καί 

-&εοσόφου. (Πυ-&αγόρας Ετ .. 4 σ. 1354 -1347, 1381-1393.) 
Ή έλευ-&έρα τεκτονική καi αί άπόκρυφοι έπιστfiμαι- Καβάλλα

Ένώχ. (Αiοτό11< σ. 1461-1467.) 
Καλτσii Νικολ. Ή Βυζαντινiι αότοκρατορία καί ή Νεοελληνικη Εfi-νικΥι συνείδησις. 

(ΠαρνασσΟς έτ. 1 άρι{)·, :ί σ. 20- 22.) 
Καμ,πούροrλοv Δ. Γρ. Οί Χαλκοκο\'δύλαι. 'Εν Ά'fi-ήναις 1926 Σελ. 288. 

Μία f.πίσχεψις εtς τΟν Άκροκόρινi}ον. ('Ημερολόγιον Όδοιπορικοϋ 

Συνδέσμου 1926 σ. 39- 43.) 
Κανδηλ&πτοv Γ. Δέκα κρωμέτικα τραγούδια. (Λαογραφία "tόμ. 9 σ. 237- 238.) 

Παροιμίαι καΙ. αtνίγματα έκ Χαλδίας τοU Πόντου (Λlιτό'fi-ι σ. 252- 254:) 
1\ίϋf)ος ΠοντικΟς (Alι"tόfi-ι σ. 254.) 
Δεισιδαίμονες δοξασίαι χαi συν1)-&ειαι έν Χαλδί~. (Αlιτόi}ι σ. 255.) 
Γαμήλια έΟιμα. (Αύτό-&ι σ. 255- 258,) 

Κανδηλώρου Τάκη Χ. "Η φιλικ1~J έταιρεία 1814 -1821. Έν ΆtΊήναις 1926 Σελ. 448+β. 
Καραβίδα Κ. Δ. Ή φυσιολογία τοϋ δημοτικοί:ί τραγουδιοί:ί καΙ. ή -&έση του στη Νεοελ

ληνική άναγέν\•ησι. (Άναγέννησι Χρονιd: Α' q;ύλλ. 3ο σ. 163- 166.) 
Καρολίδοv Π. Ί'ί έστιν 'Ήπειρος f.ν τί1 ίστορi.~ "toiι Έλληνικοί:ί Γένοuς. ('Ηπειρω-

"tικd: Χρονικό: τόμ. Ι σ. 201- 202.) 
Κληρlδοv Νεάρχου. Λαογραφία διαφόρων μηνών. (Κυπριακ<J: Χρονικό: τόμ. 4 σ. 199-201.) 
Κομπογιαννίτη Άρρώστιες καΙ φάρμακα. (ΜαλεβΟς Ε'tος 6 σ. 498 ~ 499.) 
Κοντογιάν'Ρη Πa,τ. Πολιτικαί γνώμαι Έλλήνων γ.ατd τi1ν Έπανάσtασιν. ('Ημερολό·ιιον 

τijς μεγάλης Έλλάδος 1926 σ. 168- 187.) 
Γράμμα της κοινότητος της Βενετίας πρΟς Γεώργιον Κορέσσιον καί 

&.πάντησις α1Jτοί:ί. (Βυζανι:ινα καΙ Νεοελλην. Χρονικα τόμ. 5 σ. 89- 96.) 
Κοντοrιάννη Πατρόκλ. Ήftογραφία τών μεγά,,ων στρατηγών. Ά-θfjναι 1926 Σελ. 48. 
Κουγέα 2. Β. Κώδιξ τοiί Πατρικίου Σαμων&.. [με-&' Ενός πανομοιοτύπου.] (Βιιζαντινιi 

καί Νεοελληνικιi Χρονικi:t τόμ. 5 σ. 198- 204.) 
ΤΟ: φαιδρά της πολιορκίας του Μεσολογγίου. ('Ημερολόγιον "Οδοιπο~ 

ρικοί:ί Συνδέσμου 1926 σ. 255- 262.) 
Κοvκουλε Φ. Μεσαιωνικοί καl Νεοελληνικοl κατάδεσμοι. Μέρος Β'. (Λαογραφία 

τUμ. 9 σ. 52 -108.) 

Κοvκοvλ€ Φ-
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. j ( Α!Jτό~< 

Dexl ί Βιβλωκρισια . 
. rίticon ύπΟ Fr, ' 

Achrnes oneιroc ' , α ('Ημερολόγιον τ-11ς μεΎα-
σ. 280-292.) , , Βυtαντινα εθιμ . 

' και τα , • (Μ ) 
'Η Νεοελληνικη 26 195- 203.) , I ·ον Βρεσfiένω' 1 α .ε-
Ι ς 'Ελλάδος 19 σ. , Ο 'Ελλη,•ικον σχο ,ει 
,η ' ,. Πιλαλας και τ 
'Ο Νι-ι.ολαο.., .-- 560) . σ 193- 219) ' 
β-'-; Sτος 6 σ. οο8- τικά (Λαο'ιραφια 9 • , ατοι ΘρQ.-ι.εc -1α 

" , Ι Τραγούδια Κρη ,' ' Θράκη- Οι αρχ 0ς Θεσσα 
, λ Γεωerlov . , .. ΗΊ:οι ή αρχαισ • ' ι-ι..ά- •Ορφι<ψ 

Koveμov η Γ τα Θρq.-ι.ιΥ·α- . στήοια- Ορφ 
Κοveτίδοv Κωνσ'-Δι~\·ύσια-ΤU 'Ελευσινια μυ - ιΎ.iι κα'ι σταυρο-

926 Σελ 112- ' β ι/ ικήι πατριαρχ . ' εσίαι 
λονί·ι.η 1 , , " " ., Α-t!ι:ρ ίερα, ασ " . , δοU'λον Ε-θ-νος υπηQ 

'Α ψ· 'Η Εν αγιι:ρ ορuι ίου καl αί %ρbς το 
Κτε,α Χeισr:οφ. ex , μονiι του Δοχειαρ ' 1926 Σελ. 113- 1-186) 

πηγια.Ί-'.η 1) 'Εν 'Α-fiηναις , •ικ&. τόμ. 4 σ , 
' -ς (963- 192 . ' (Κυπρισ.κα Χρο\ (ΧιακU. Χρονικα 

α υ τη tατρικη , -ς Χίου. 

Δ ώδ,1ς ΚυπριαΊ-'.η , , τΟν λιμενα τη 
- Ν Γ ημ , uμαχια εις , 

Κveισ.ζη . . ' 'Α-χροσδόκητος ,a . , ούδια 'Ακριτικη 
Κveισ.κiδοv Σηλ;τι:-τείiΧ- 6 σ. 171-1~4.) 'Α-ι.ριtικ&. επη- 'Ακρι~δικα :,ραzφελίμων βιβλίω>' 

• Άκριτ;ας- • Oc δια οσι 
'Ο Δ.ιΎενης 96 (Σύλλογος πQ -

, 'Α-&\1ναι ΗΙ.., · μένη f:y. 
ζω η- Γ 4 ) 'δ 'Ομιλία γε\'0 _ 

δ.ρι-&. 45 Σελ. ~ . , τΟ. δημοτικ<t τραΎ~υ ι~~ Παρνασσψ- 'Α~·ηναι 
Ί ατρεια εις δ ι σιιου εν t<fl - Συνδεσμου 

Ή φυσιο "_ •Οδοιπορικοϋ Συν ε ·, 'Οδοιπορικου 
μέρους του ' 'επιστημΟ\'tκών f.κδοσεων ' , 'τfu 
1926- (Σειρα 'Ομιλία γενομε\'11 ε' " 

, {t 8 Σελ. 36.) , ,. καΙ. δ νεώτερος- ( δευτικΎ)ς 'Εται 
αρι · , 'Ef ;ιηνισμο-.., δ "ης •Εκ πα ι ) , 
'0 Μακεδονικος "' ' τΎ\ς Μακε ονικ ' ε 'Ι ίμων βι6 ,ιων 

- ' ' τϋ επεtει<ρ ο διάδοσιν ωφ ' 
Παρνασσ<ρ επι • 9 (Σύλλογος πρ ς .. 

' ) , Α&ηνα< 19,6 . 1926 σ. •5-σ4.) 
~εια~ 13 Σελ. 23.) λ' ον τής μεγάλης'Ε~λάδος'λης 'Ελλάδος 
αρι . (Ημερο ογι λ, ν της μεγα 
"Ελληνες γίΎαντες-, , ώ>•υμον. ('Ημερο ΟΎtΟ 

" ι Κ "Εν Βυ'ζαντινον επ . 493 .) 
ποvλοv · SO) , 'θ σ 482· • 

Κωνστσ.ντο 1926 σ. 79 - . , Στουδίτου- (ΑυΦ ι . , , 'ένενηκονταετιαν 
, Θεοδωρου , 'ΕλΊ άδι κατ α τη> 

'Η σφραΎις , σπά-θ'ειαι εν • 330. 347 .) 
Α' σωφρονιστικαι προ ι 4 τεϋχ. 14-15 σ. 'Α{Ι·ήνσ.ις 1926. 

Κωτοiιλα, Αργve· 18ι36 .1926- (Δικαιοσilύνη) τ:~:.ησιαΊ-'.α τόμ- 3. 'Εν 
ι ε ,οπ ' ,-

π λαιολόΎεισ. Υ.α τ' εν , Α-θηναι-,. 
Αάμ;τι:ροv Σ;τι:vρ. σ~371 + λ'ζ'. , ν τοίi Νεοελληνιr...οϋ ΘεάτρΟ~·.;, 2~0 σ- 5-7,222 

, Από -ι:1)ν ίστορια , έτ. 19 ;;εϋχ. 219 σ. 226 - 227 σ. 3- 5, 228 
Αάοκαρη Νικ. Ι. ('Ελλη,•ικ+ι 'Επι~·εω6ρη;~~ σ. 4-6, 225 σ. 2-4, ' 

5 7 223 σ. D - ' • τη' ν 'ιεραν 
σ·· 7 ) -Ε'προς 

. 4- 5 229 σ. 6- . , ΓρηΎορίου του - . 10 σ.189- 195.) 
σ. . ' - Ε{}νομαρτυρος • Π Ί αμας τ. " 11 

:Σ;τι:ve- 'Επιστολή τ~υ Λαύρας. (ΓρηΎόριΟς ο , α .τα. (Ραδάμανftυς ετ. 
Aaveιώτov μο,•iιν τ'f\ς μεΎιστης φιλολογιΥ.α σημειωμα 

'Ο Γιαύχtας- Κρητικο6) ' 1821.1832 Ί:όμ. 4. 
Αελ.εδάκ-η Γεωer- , {I 11 σ. J, 12 σ. 5 · · , υ Κουντ;ουριωτου 

αρι . 'i" , ρου καl Γεωργιο 
, 'Αρχεϊα Λα~α 621 - σ 399. 

- 'Αντωνιοv. - 1926 Σελ- . . , 7 'Εν Πειραιει . 'I) -χ&ν 
Αιγνοv 'Ε\' Πειραιει ' "Υδρσ.ς τομ- . Π ραφf:ς ε' ,ην ι-

'Α ειον τi1ς κοινοτ~τος , 'Ελληνόπουλα.<, ε~ι~ 1926 Σελ- 224-
-ι> Π~~'& παιγνίδια παι'ζο,υν ,τα τi1'- •Ελλάδος). Α{Ι·φαι 94 

Αουκοπούλου Δ. _ ' ' Ολα τα μερη · -
παιΎνιδιων απ 
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Αουκοπούλου Δ. ΦδJς ι:iπΟ ωUς μύ-&ους μας. (Παροιμίαις- αινίγματα- γλωσσοδέτες.) 

Τόμ. Α'. Ά'Ι'Η)ναι 1926 Σελ. 90. 
Φώς ι:iπΟ τοUς_ μύθ-ους μας. Χεοελληνικη μυ-θολογία. Τόμ. Β'. Ά%\'αι 

1926 Σεi.. 99. 
Μάγερ •Ιωάννου • Ιακώβου, "Ημερολόγιον. τΎjς πολιορκίας τοί:i Μεσολογγίου 1825-1826. 

Τελευτα'ίαι ήμέραι- δξοδος της φρουρας- -&ρηνοι τοϋ Μεσολογγίου 

[Μετιl12 είκόνωv, 2 χαρτών καί 2 όμοιοτύπων} Έπιμε.λεί~& Γεωργίου 
Δροσίνη. Ά-&ηναι 1926 σ. 240 + ιε'. (Σύλλογος πρΟς διάδοσιv &φελί
μων βιβλίων &ρ ι-&. 4.3.) 

Μα.γκριώτου Β. ΤιΊ. Χριστούγεννα (Γρηγόριος ό Παλαμάς τόμ. 10 σ. 29- 32.) 

ltl[α.ντζοveάνη] Κ. Ί. Ό Γάμος ότ:Ο Δέλβινο της 'Ηπείρου. (Έπετηρlς τών Βουρβοίιρων 
1925-1926 σ. 120 ·129.) 

.Μα.υρο.πούλου 

Μέγα. Γ. Α. 

.Μενάρδου 2, 

Παιδικιl τραγούδια. (Α{Ιτό-8ι σ. 141 -.148.) 
Λαογραφικό. Βοuρβούρων. (Α{η:ό{! ι σ. 148 -158.) 

Χ. Τουρr.ικα 8γγραφα καi έπιγραφαι (Χιακά Χρονικό: τεϋχ. 6 σ.165-170.) 

Βιβλίον &ψοπλατοσκοπίας εκ κώδικος τijς 'Ε-Β ν. Βιβλιοitήκης Άilη

νcϊη. (Λαογραφία τόμ. 9 σ. 3- 51.) 
Λησμονημένος Κύπριος &ντάρτης. ('Ημερολόγιον τής μεγάλης 'Έλλά~ 

δος 1926 σ. 55-62.) 

Μιχαηλίδη ΕVγενίου. 'Η ΕκΥλησία 'Αλεξανδρείας έν τΌ Άραβικϊl. φιλολογίq:. (Ό Φάρος 
ετος 5 σ. 8 -10.} 
Ή Α'ίγυπτ.ος Sν τfl ΆραβιΧfj φιλολογίq:. (ΑUτόttι ετ. 6 σ. 68 ~ 71.) 
Σελίδες f:χ τijς Άραβικf]ς φιλολογίας. (Αύτό-&ι σ. 141- 143.) 
Ή Αϊγωττος ~\' τΌ νεωτέρq φιλολογίq:. (ΑUτό-&ι σ. 166 -172.) 
Ό ΑΙ.γυπτιώτης Έλ.ληησμΟς καi τΟ μέλλον του (1800-1926). (ΑVτόilι) 
σ. 203 - 204, 237- 238, 275- 277, 318- 321.) 
Ή Παλαιστίνη Εν τίj ιiραβιΧΌ φιλολογίq: (Ν. ΣιΟΟν τόμ. 21 σ. 499-304. 

Μοσχοπούλου Νικηφ. ΤΟ 'ζl1τημα τ&ν στενών (liτοι τi)ς Κωνσταντινουπόλεως). Μελέτη 

διπλωματικης ίστορίας. Έ•• Ά&ήναι~· 1926 Σελ. 111. 

Μπρα.τσιώτου Π. Ι. ΟΊ Φι.λισταίοι %0.[ ό Αlγαιοκ.ρητικΟς πολιτισμός. (Έπετ. Πανεπ. 

Άit. Θεολ. Σχολ. τεUχ. 3 σ. Β70 · 402.) 

Νικα.ρούση Α, Πότε δ Μαυρογένης ;τροσέλαβε γραμματέα τόν Ρήγαν; (Δελτ. "!στορ. 

Έtι-νολ. "Εταιρ. τόμ. 9 σ. 567 · 572.) 
Νικολαί'δου Κλ. Ό Ο.νταγω\'ισμΟς Γαλλίας Χαt 'Αγγλίας Εν Ήπείρq;ι καt 'Αλβανί~& πρΟ 

τijς ΈλληνικΎjς 'Επαναστάσεως τοU 1821. ('Ηπειρωτικό: Χρονικό τόμ.Ι 
σ. 41- 52.) 

Νίτσου Ν. Μονογραφία περl τfjς Εν Ήπείρq;ι κώμης coii Τσαμαντ&.. 'Εν Άilή'\•αις 

1926 Σελ. 400 + η'. 
Ξα.νfJ.οvδίδου 2τεφ, Γλωσσικαl εκλογαί. (ΤΟ σοUγλι, ή σούγλη, τΟ σοuχλί, τd σουχλικά.-

Ραντό, ραντά, &ραντά, λαντουρίδια κλπ.- Συμμέρισσα, συγκόρμισσα, 

σύγκορμος, σύγκρισις κλπ. - Ό κοτσίπιδας, ή κοτσιπίδα, κοτσιπι

διάζω. -Κιάς, σκιάς, κιανείς, κιαμιά.- Μιαολιά, μιαολιάς, μιαχιά, 

κιαουλιιΧς κα! σκιαουλιάς. - ''Έντρομα καΙ μπρόσκαιρα. -Στα-θ-ώρι, 

Στα{}ώρης. ~ Μανοίισος. Κοτούμαι, κοτiiται, κοτήtlηκε.- Ρύπος, ρυ

πάδι, μαρόλλυπος, σοUρουπο.] (Άifην&. τόμ. 38 σ, 119- 138.) 

Οlκονομίδου Δ. Η. Πονt.ικαί τινες λέξεις καi Καππαδοκικαi (ρά):~ ή,- λα'tζω, άμήλα
λος- Σουχρ1Q: κ α!. σουχράζει- Κόρε τά] Άtlηvα τόιι. 38 σ. 1 10-118.) 

! 
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Καντζ{1λι, κα\•tζί. Πεισκα
' (Σ 1 Α' ~ σκληβώ,ω. , r 'Ετυμσλογικα κ •1ll-'0ς 

Παντελιδοv Xe. · , 'A.f\
1 
να τόμ. 38 σ. 49- 66.) ,.., 

λcζω-\(--1 , '.1lάρcfl.1σ.i-). 
ΤΟ δαρικό. (Ραδαμαν-&uς τομ , , ) ·(ΑUτόtlι άριτt. 2 σ. 7.) 

Παπαδάκη Ν. Κ. πο · " ' (ίστορικαι σημειωσεις · ' (Αlιr:όΟ.ι 
)fιrl φοριi κι' ενα καιρ?. 'ι , τυπογραφικfι καλλιτεχνια. 
Αί έν Κρήτη έφημεριδες κα η 

6.ριθ. 4 σ. 6.) δ' 'σου τών αΙ.ώvων.{'ΕμποριΥ.11 Πρόοδος 
, ~ λ ΤΟ έογατικΟν ζήτημα ια με 

δ μητριοv .!;,Ο • , ~ 12 -
Παπα. η " Α' φυλλ. 4 σ. 8- .) ' - Π'ντου. {'Ημερολόγιον της 

ετος . ' 'Ελληνισμος του ο 
· 'λ 'Α {} Ό Μεσαιωνικος 

Πa.παδοπου ου ν ·,
1 

'Ε!Ιάδο" σ.367-380.) , _ 1836 εν Αl.τωλο-
μεγα cης "" ~ , _ "Οθ"ωνος σr:ασις του 

' 'Α χιμ "Η κατα του ' 9 539 544) 
Πaπα.κυρια.κοϊί Σωφρονιο~ (~ελτ.' 'Ι στορ 'Ε{}vολ 'Εταιρ. το_:· 'Ε~·~ άδο: εν τfi) &γ&·νι 

ακαρνανιq. _ 1 ή ρου της δuτικης '" - • 
Σ βολη τοί:i "Ελληνικου κ" 

" uμ 'ό{}ισ545-550) 
τοίι 1821 (Λυt , '{} σ 573-575) - ) 
'Η μονi] τοϋ Λεσινιου (Αυτο ι - κλεφτών (Λύτ:ό{}ι σ :J90-o92. 

· ~~~~= 19~ma 'Ιδιόχειροι σημειωσεις , ι τ&·γΒουρβούρων . α-
Ρ. α'ικε~ παραδοσεις. ( Επετηρ ς 

'λ Έπα μ Βουρι>ουρ . "' 66 
Πaπαμιχα.η σ: 133~136.) ' < ' -, ΚρητικΊϊς επαναστάσεως τοϋ 18 . 

Γ 'Η διπλ'J)μωικη ισrορια τη-
Πa.παντwνάκη εωργ. ':J6 Σ Ι 82 ' ' ρίαν 

'Ε'\' 'Α-δήναις 19:. ε'· . . ' καl διπλωματικην ισr:ο . 
, , , σUγχρονον πολιτικην 

Σελίδες απο την " , _ 
'Εν •Α{}{1ναtς Σι':λ-40. ' ' αδΊ εία'Αθην&ν.Πρακτικα του 

- '{}' περισυλλογη ( Ακ Ίμ 
Πaπούλια. Δ. Π. 'Ελληνικων ε ιμων , ··· σ 94 -102.) 

Ετους 1926 τεύχος Β· Μαιος ·' , τόμ. g σ. 109 -151.) 
, ' (Λαογραφια 

, Α Πε t τ&ν f.ν 'Όφει q.σματων ' , 234- 237.) 
Παρχα.eιδου Ι . . ΔηρμοτικΟ: iiσματα Πό'\•του. {Αυτο-&ι ~· Μ 'Ι/ο" ('ΑνδριακΟν 'Ημε-

·_ , "Α ,δ ου Συρτος- πα"' .., 
π Οί ·χοροl της νησου '\ ρ , 

Πασχάλη Δη μ. · · 1 30) 
ρολόγιον ,192~ σ.; - "~νδ ου. (ΑUtό-6-ι σ. 97 -117~) ·' ων κα't 
Λαογραφια της '\ησου- " ρ•δ ου ΣχολΎ] "Ελληνικων γραμματ , 9 
'Η εν κάτω Κάσtρφ της Α; ρ (Δ ·1 'Ι στορ. 'Ε{}νολ Έταιρ. το μ. 

- ' Τριάδος. t. .τ. 11 έν Κορ{}ίq;ι της σ.γιας 
σ. 222. 268.) , ον ι-χ& τεϋχ. 6 σ. 196 ~ 202.) 

ξ Χιακα σημει<iψατα (Χιακα χ~ ι Αυτό-Β-ι σ. '203 ~ 223.) ' 
Παχνοϊί 'ΑΛ.ε . Το' ΧιακΟν €μπορικ0ν ναuτικο\. { ' ρου' ς καt Βυζα'\'τ.ια:.ωυς 

, "Έλληνας ιατ • -) ' ι εlς παπυρους, , ' ό 5 σ. 63 -Ία. 
ΙΙεζοπούλο"C) , Εμμ. Παρατη~ησ(εΒ~'ζαντινΟ. καί Νεοελλη'\•ικα ΧροΗΚ~ τε~· 6 σ 83 -105.) 

συγγραφεις. , Χ'ου (Χιακα Χρο\'ικα τ ,· . . 
' Δ Π "'Ελλην τυχοδιώκτης περι ι' . . 821 'ΑπΟ τΟ Βασσαριi εlς το 

Πετροκοκκινοv · · Β αίων κατα το 1 · 
- Ι Ν Περιπέτειαι ασσαρ 87 ) 

Πρωτοπaπα · · Ρ., τό 6 σ. 486- 4 · , οκοκ 
Κρανίδι. (Μαλει.~ος μ. , φ Κουκουλε~ Δ. Πετρ · 

, Ρ.' - Τιπάλδοv Γ. Ε. [τίΊ συνεργαοιq. ·~ ίας μετΟ. γαλλοελληνι.-
Ραγκαβή Εύγενιοv 'ιζοv ' Α Χατζii1 'ΕγχειρίδιΟν ο!.κοσημο ~ογΔ λ ' υ 'Ιστορικijς καΙ. 

κι νου γ .. αι . . Θ' τόμου του ε τιο " ' 
κοϋ λε'ξιλογtου. (Παρ,αρτ1~μ~Ελ?ciδοc.} 'Εν 'Α&l1νu.ις 1926 Σελ. 4ι +η. 
, ΕflνολογικΎ]ς <Εταιρειας της " -

ποολ. κα'ι ια'. λε'ξιλογίου. ιδος "Φιλοκτ{ιτης~ 13 'Α.πρι-
' 1. τi]c; Ψαριανfις μοιραρ'χ!,στορ 'Ε~,ο1 .. Έταιρ τόμ ~ 
ΤΟ 11μερο ,ογισν . Δ λ u • 
λίου 1821 - 28 'Ιουνίου 1824. { ε τ. Ράδου Κωνστ. 

σ. 323 - 362.) 
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Ρ&δου Κωνστ. 

Σ. Κ. 

Ρεμπέλη Χαρ. 

Βιβλιογραφία. 

Ό 'Αλέξανδρος Ύψηλάντης έκ t(Uv άναμνήσεων τοϊί Αόγούστου 

Κόμητος Δελα Γκάρδ Σαμπονα. (ΑVτόitι σ. 511- 524.) 
Οί Κομπογιαν\'Lται. {Ραδάμαv&υς τόμ. 11 άριb. 3 σ. 6.) 
ΔημοτικΟ: τραγούδια Βουρμιπάνrις ('ΗπειρωτικΟ: Χρονικα τόμ. 1 
σ. 190 -196.) 

Ρωμαίου Κ. Α. Άρχαισλογία καL ίστορ(α τοίi χωριού μας. (Έπετηρiς τών Βουρβού

ρωΥ 1925- 1926 σ. 14- 24.) 
Σα.κελλaρίδοv • Ιωάν. Θ. 'Ο εtς τόν Παλαιολόγον ϋμνος. (Χριστιανι;.-όν Ήμερολόγιον 

1926 σ. 60- 73 .) 
Σαλβάνου Μαλβίνας. Τραγούδια, μοιρολόγια καΙ. λαζαρικΟ: [Άργυράδαιν Κερκύρας] 

{Λαογραφία τόμ. 9 σ. 152- 208-) 
.:Ξαραrζοπούλου Κ. Περi της έν Έλλάδι στενογραφίας. ('Εμπορικfι Πρόοδος ετος Α'. 

φύλλ. 9 σ. 8 -13.) 
Σάρeου Δημ .. Σ. Γράμματα &.·ναφερόμε,,α εtς τi)ν ίστορία-ν τοϋ Σουλίου καi Πάργας 

{Έκ τών δ.ρχείων τfjς Ίον ίου Γερουσίας] (Ηπειρωτικό: Χρονικό: τόμ. 1 
σ.Ι48 -157.) 

Σαχτούρη Γ. , Αvαφορι:l τoiJ ύποvαυάρχου καπετc't.ν Γ. Σαχτούρη (Δελτίον Ίστορ. 

Έf!-νολ. Έταιρ. τόμ. 9 σ. 551- 552.) 
Ζγοvρίτσα "Α γ. Μία παράδοσις γιι:l της Νερά'ίδες· (ΜαλεβΟς ετος 6 &ριf!'. 58 σ. 499.) 

ΤΟ α. τijς νεωτέρας Ίστορίας τών Γκορτσοζουπενιωτ&ν. (Αι'ιτ-όftι 

σ. 553 - 554.} 
Θεοδώρητος καί οί &γιοι 'Ανάργυροι. (Αύτ-ό-δι &ριf!'. 64 σ. 560.) 
'Άλως αί άρχαi:αι. (Αύτόίlι σ. 562.) 
ΤΟ Συντζάφι. {Alιtόitι σ. 563 . 564.) 
Ζούπενα. (Αlηό{}ι σ. 564.) 

2ιδερίδοv Ξενοφ. Έπιστ-ολαί τοϋ δεκάτου εκτοu α'ι&νος. (Χιακιi ΧρονικCι τ-εϋχ. 6 
σ. 185 - 192.) 
Τό. περi ενώσεως τ&ν εκκλησιών γράμματα τοϋ αύτ-οκράτορος Ίωάν

νου Κομνηνού. (Γρηγόριος ό Παλαμάς τόμ. 10 σ. 52· 64.) 
.Σούλη -Χρ. 'Ηπειρωτ-ικό: αtνίγμαtα (ΉπειρωτικΟ: Χροyικό. τόμ. 1 σ. 148-189, 

313- 329.) 
Σπaταλa Γερ. 'Ο ΣολωμΟς χωρtς μετ-αφυσική κι" οί φυσικές ύπερβολf:ς τ,fις πολεμι

κiΊς κριτικi;ς. (Άπάντησις στΟν κ. Κ. Βάρναλη)Ά-6fjνα 1926 Σελ. 46. 
2πvρομίλιοv 'Απομνημονεύματα τfίς δευτέρας πολιορκίας τοϋ Μεσολ~γγίου 1825 · 

1826. 'Εκδίδονται ύπΟ 'Ιω. Βλαχογιάννη πατριωτικfί χορηγίιc τοϋ 

κυρίου Έμμ. Α. Μπενάκη, εtς τιμ1lν της έκαωνταετηρίδος τfΊς Εξόδου 

τijς ήρω"ίκfΊς φρουρϋ.ς. Άttηναι 1926 Σελ. 150 +λβΌ 
.Στασινοπούλοv Κ . ...4. Αί πολιορκίαι του Μεσολογγιου [Εράνισμα εκ τΥjς &νεκδότου 

iσtαρίας του.J (Δελτ. Ίστορ. Έ-6νολ. ~Εταιρ. τόμ. 9 σ. 23- 45.) 
ΤΟ Μεσολόγγι τόμ. Α'. Άttfjναι 1926 Σελ. 323. 
Οί Μεσολογγϊται. (Ή κατΟ: τΟν Μέγα ν, Αγώνα δρασίς των) Άf!'fjναι 

1926 Σελ. 126 -127. 
.Στεφανίδοv Μιχ. Αί φυσικαi Επιστijμαι Εν 'Ελλάδι πρΟ τ-fίς Επαναστάσεως- •Η Εκπαι~ 

δευτικij Επανιiστ-ασις. Άi}ηναι 1926 Σελ. 78 +ζ'. 
2τρατij E-baγ. •Η ·rερΟ: Μονή τοϋ τιμίου Προδρόμου παριi τιiς Σέρρας. (Δελτ. Χριστ. 

ΌΑρχαιολ. Έταιρ. Περίοδ. Β'. τόμ. 3 σ. 3 -14.) 
2ωτηριάδου Γ. 'Ελληνικά κολλέγια Εν Παταυίφ Επl. Βενετ-οκρστίας. (Ημερολόγιον 

τής μεγάλης 'Ελλάδος σ. 431- 448.) 

Βιβλιογραφία. 
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" τη- ς Πρέσπαc.~ {'Ημερολόγιον τfις μεγάλης Έλλάδος 
Σωτηρίου Γ. Κ. Ή Λψνη .· 

σ !51- !60.) • λ · Σ β Ι ή ε' ς 
·, , , ον τοϋ διακόνου f.ν τi] 'Ανατολ. Εκκ ησιq:- υμ ο' ι 

τ.ο ο.ραρι , ,~'λ ξ , τών ίε~ών άμφίων τοϋ Ορftοδόξου κλήρου. 
την ιστορικην ε.,ε ι ι' , 1 405 - 488 ) 

π 'Α' Θεοl Σχολ. τοlλ. σ. · 
(Έπετ. ανεπ. σ-. •· ' • , 6 483 485 

, ' , β'ο (Μαλεβος τομ. σ. - ' ' 
['Αγησιλάου Σγουριτσα] Χωριατικος ι ς. 

τ. π. ΙΥΙ. 495- 496, 521 -522, 535- 536, 551-552, 570- 572.) , . , 
" , β ,... Κωνσταντίνου τοϋ Παλαιολογου. (Δελτιο' 

Τιπάλδοv Γ. Ε. Είς αγνωστος συγγαμ ρο.,_ ~ - ) 
'Ιστορ •Ε{}vολ. 'Εταιρ. τόμ. 9 σ. ::>2ο- 533. ' 519) 
κr~ κ~διξ τijς μητροπόλεωςΛακεδαιμονία:·~fαλεβΟς τομ.6 σ.518- . 

TρavoV Μιχ. '""' , , , • Βέργια (Αυτο-6ι σ. 546.) 
Γιάννακαc και ο πυργος στα · _ , ' 9 

τ 'δ - , Αρκαδικό: (' Αρβανιτοκερασιας.) (Λαογραφια το μ. 
ραγοu ια · 

σ. 249- 252.) Α-•- 1926 στοUς δασκάλους μας. ' υηναι 
Τριανταφυλλίδη Μ. Δημοτικισμός~ §να γρό-.μμα 

Σελ. 80. ' (ΠαρνασσΟς τόμ. 1 
λλ 'δ r Μία 'Ελλην\ς αύτοκράτειρα της Γερμαvιας. 

Τριανταφυ ι ου · 
άρι-& 3 σ 2 καΙ. 30.) , , -

, . . , } ( - Βό/ ου) κο. 'ι οΊ αύttαίρετοι περι αuτου 
ΤσοποτοV Δ. Κ. <Ο ΠαγασητικΟς κο ,πος του 'δ , . (Βό]ου) i3τος !Οον άριit. 

, σχυρισμο'ι τ& ν Σλαυοφίλων. (ταχυ ρομος '" 
ι . - 11 12 13 καί 14 'Ιουλίου 1926.) 
4165- 4168 της ' ' • _ , έ ι τ- c προσαρτ-ήσεως 
Ή Λάρισσα Ο:πΟ τών μu-ftολογικων χρονων μ χ ρ η-

Φαeμακiδοv Έπ. ' ' 'Ελ' α' δα (1881). Βόλος 1926, Σελ. 352. 
αυτης ·εις την '' ' 19'>-ti 

φ 'δ v "ενοφ Π. Κύπρια έπη (μει& σημειώσεων κα'ι σχολί.ων). 'Εν Λευκοσιq. -) 
αeμακι ο ..... . ' 

Σελ. 166 +ζ· , - (Κυπριακό: Χρονικό: τόμ. 4 
Κuπριακαl παραδόσεις~ 1. Περι κουφης. . 

σ. 202- 205.) _ , δ 
0 

άνου (ΑΌτό~c σ.208-209.) 
Τραού'ίν του Χατζίωρκάτζ1Ί του πο~ε ,ρ~ <μ . . (1207 -1715). 

' Α 'δ Ή έv Τη' νω δοθόδοξος έκκλησια επι Ενετοκρατιας 
Φιλιππιδοv εωνι α, " '" 

'Εν 'AI ,~ανδρεία 1926 Σελ. 104. , , 4 ' .,_ ο _ ' Χρονικα τομ. 
"·ζ 'Εδ, έν Πάφω ό, Απόστολος Παυλος; (Κυπριακα 

Φιλίπποv Αοι ov. αρη ο 

σ, 187 -190.) , . !90- 193.) 
Χρύσαν-6-ος ό πρωτοψάλτης. (Αυτοθι σ. , , , (Alnό-fiι 

' - Σταυροϋ τfις Μί-{}{}ας ~Δυο επιγραφαι. 
Ί-Ι μονη του 

σ. 194-195.) 
'Α · (Αuτό~c ο. 196 -198.) , . 1 "'>' κ~~ιι.ρσος.πσU σβήνουν· Μεγcι.λοβδόιιαδα ('Ημερολογισν της μεγα ,ης 

Φοvρίκη π. .....υνηυειες' · · 
'Ελλάδος σ. 451- 467.) , Χ 
;υμβολ-1] alς την περi τοϋ Θανάση Βάγια fρευναν. ('Ηπειρωτικα ρο· 

Φωτιάδοv Ε. Π, 
νικά τ-όμ. 1 σ. 304- 312.) ' . ('Η ε ο~ όγιον της 
Γλωσσικι:l [κόκκος, κουκκί, κοκκάρι, κουκκουτ-σι] μ ρ ' 

Χατζιδάκι Γ. Ν. 3 J 
μεγάλης 'Ελλάδος σ. 12Β -13 ,' - ' 'Η μύτι-Βυζί(ο)''' 
Με-6-οδολογικiχ κα'ι.έτυμολογικα, [Υ.ρασις~κ'J_ασιν. -24) 
βυζάνω κτ-λ ΚαvΟη•~κάνονας κλπ.] ('Αitηγα 3 σ. 3 . ' -, 

, _· ; _ ,_, ('Ακαδημίας 'Α6ην&ν Πρσ.κτικα του ετους 
Περι του ρημαω.., ι;ερω. ' 64 68) 
926 - :\.' Μάρτιοc - 'Απριλιοc σ. - · 

1 ' τε_uχος • , . ~ - , , λλΟ: -δεν γράφω τΎjν δημοτική ν. [Έν 
Διατί εtμαι μεν δη μοτικιστης, α 

Θεσσαλονίκη] 1926 Σελ. 23. 
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Χατζιδάκι Γ. Ν. Ό ΈλληνισμΟς τής Μακεδονίας (Σύλλογος λΙακεδονικfΟν μελετόη• 
[Έν Θεσσαλονίκη] 1926 Σελ. 24. 

Χορτάτζη Γ 'Ερωφίλη (μετd: προλόγου Ν. Βέη) 'ΑΏ{ινα 1926 Σελ. 205+λβ'. 

ΘΕΟΛΟΓΙΑ 

Άγyελιδάκη Χρυσοστόμου. Ή κατάστασις τfις Εκκλησίας τής Κρ1lτης Επi 'Ε 1·ετοκρατίας. 
(Θεολογία τόμ. 4 σ. 21-- 41.) 

:Αλιβιζ~του 'Αμίλκα .Σ. Kr.ιi πάλιν ή ποινή τijς ΕκπτdJσεως. (Θεολογία τ. 4 σ. 351-360.) 
, Αvδρ,εαδου Γεωeyίου Σ. Ό ΣταuρΟς (Γρηγόριος ό Παλαμάς τόμ. 10 σ. 392 _ 401.) 
,Avffιμov Μητeοπ. Μaeωvείaς. ΤΟ Πάσχα τοΟέτους 1926. 'Α-6ηναι 1926 Σελ. 47. 
Αvτωνι&δου Βασιλείου_ Ή προφητεία τού 'ΑβδιοU. (Θεολογία τόμ. 4 σ. 343 _ 350.) 
[Αvωvύμου] 'Ημερολογιακά. ('Αμφισβητήσεις ·περi τοϋ Πάσχα έν τfι &ρχαί~ εκκλη

σίq..- Ή όριtόδοξος εκκλησία καi τΟ ΓρηγοριανΟν ήμερ~λόγιον. Αί 
όρ{]όδοξοι εκκλησίαι καL ή διόρ&ωσις τού ήμερολογίου.) 'Α6ήναι 
'Α1Ηjναι 1926 Σελ. 38. 

Ό &γιος '.Αρσένιος. (Πάνταινος τόμ. 18 &ρι{}. 13 Ο- 193- 198, 14 
σ. 209- 215.) 

Άρισι:άρχου Διοκαισαρείας. Γαβρι-fιλ ό Σεβ1ϊρος, Μητροπολίτης Φιλαδελφείας. (Ν. Σιών 
τόμ. 21 σ. 467 ~ 481, 529-537, 593. 609.) 

Βαφείδοv Φιλαρέτο~ Μητροπ, <Η πρώτη Οίκουμενιχi] Σύνοδος (Γρηγόριος ό Παλαμάς 
τομ. 10 σ. 208- 240.) 

'Ολίγα τινc:Ι περi τών συνόδων καi δ1l τών οίκοuμενικών. Θεσσαίιο· 
νίκη 1926 Σελ. 25. 

ΓεδεWv Mαvovizλ ~Ι, Β~αχείαι νηστεϊαι (ΧριστιανικΟν 'Ημερολόγιον 1926 σ. 238 _ 252.) 
" " . Θεοτοκου Συνάξεις (ΑUτόitι σ. 270- 281.) 

Δσ.νι.ηJ.ίδου Ά#av. '.Ιlρχιμ. <Η διόρ-&ωσις τού 'Ημερολογίου καi. ή μετακίνησις τοϋ 
έορτολογίου. Ά-&ijναι 1926, Σελ. 127 +δ'. 

Δεληr~άνvη Γ. Καλλινίκου Γ'. Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Επιστολαl καί 
άλλα Εγγραφα. (Θεολογία τόμ. 4 σ. 200- 207.) 

Δημητριάδου 'Επιφ'α..,ίοv._'Ιστορία της ίερfi.ς καL σεβασμίας μονης της ύπεραγίας Θεο
τοκου της ε{κονιστρίας της Εν τfi νήσφ Σκιά\Jφ. "Εκδοσις Β' 1926 
ύπΟ Α. Μωρα"ίτίδου. ~ Α'δfιναι 1926 Σελ. 48. ' 

Διαμαvτο.n:ο~λου 'Αδ. 'Ισίδωρος ό Πηλουσιώτης. (Ν. Σιών τόμ. 21 σ. 99- 117
1 

288-303
1 

449-466, 5:18-545, 610. 627.) 
Δvοβουνιώτου Κ '1 Νεοφύτ • λ ' ' ' δ ' ' · · ου εγκ ειστου ανεκ οτον εγκωμιον εtς 'Ιωάννη\' Χουσδ-

σtομο,ν. ('Επετ. Πανεπ. 'Α{}. Θεολ. Σχολ. τεϋχ. 3 σ. 329- 34.4.) '" 
Θεοδωρου Τριμυ-&ούντος περ!. τοϋ Βίου καt της Εξορίας καi των iJλί
ψεων 'Ιωάννου τού Μακαριωτάτου Ο.ρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπό
λεως τoi.i Χρυσοστόμου. (Α\Jτόftι σ. 315- 357.) 
'Ανέκδοτα εγκώμια εtς 'Ιωάννην τΟν Χρυσόσtομον. ('Ανάπλασις τόμ. 
39 σ. 233- 247.) 

ΕVταξίου 'Α&. 'Γό 'Άγιον 'Όρος. (ΧριστιανικΟν •Ημερολόγιον 1926 σ.198. 206.) 
ΖαχαρούΆη Γ Olκov6μov Ή · ' ' • ' , - ' ' ' · · τιμη και η επικιcησις των αyιων. (Πανταινοc: τ-όμ. 18 

άρ,{}. 24 σ. 382- 390.) -

Θέμελη Τ. Π. :τύλα~ κα~ πύργοι της ·Ιερουσαλήμ. (Νέα Σιfl>ν τόμ. 21 σ. 3-116 -145.) 
Ο ναος των 'Ιουδαίων. (Α\Jτό'δι ο. 210- 225.) .. 

Βιβλιογριtφία. 

Θέμελη '1'. Μ. "Συναyωγ1). (Λ\Jτόfiι σ. 304 · i.H5.) 
Βη{}εσδιί .. (Α\Jτόθι σ. 321- 336.) 
'Ε%-κλησία τ1)ς άγίας "Αννης. (~\Jι:όfiι σ. 385- 410.) 
Ή Γεflσημανij. (Αύτό{Ιι σ. 577- 592.) 
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κ. Μ. 'ΙεροσολυμιτικΟν κανονάριον. (Νέα Σι<Ον τόμ. 21 σ. 19-27, 161- 177, 

337- 355.) 
Κακογιάvvη 'Αρσενίου. Προσκυνημαηκαi. ύπο{}έσεις συζητούμεναι έν τϋ πρωτευούσυ 

τf]ς Αt{}ιοπίας "-ri αναμίξει Ρώσσων καί πάλιν. (Θεολογία τόμ. 4 

• σ. 153 -219- 350.) . 
Καλλίστου , Αeχιμ. Οί &γιοι τόποι Εν Παλσ.ωτίνη κα'ι τΟ. επ' αύτ&ν δίκαtα τοϋ έλληνικοii 

. έftνους. (Νέα Σιffiν τόμ.. 21 σελ. 28- 44, 82- 98, 226 - 242, 271 - 287 ~ 

417 - 432, 482 - 498, 546 - 562, 628- 634.) 
KaeπaiJ.ίov , Εμμα'J'ουηλ Ι. ΤΟ ΒοuλyαρικΟν σχίσμα. (Θεολογία τόμ. 4 σελ. 42-52, 

111-120, 208- 218.) 
Κσ..τοv'Ρακιώτου ΓαβeιήΧ. '0ρ{]όδοξοι-- Διαμαρτυρόμενοι. (Ραδάμαν6υ:; τόμ. 11 Ο.ρ. 14 

σ. 5. 6. 15.5, 16.11-12, 17.6, 18.5.) 
Κ[οvϊμουτσο:.ττούλου} Α. Ί. 'Η ~:ρίσιμο; ΟΟρα. (Μελέτη δια τους νέους.) , Αθηναι 1926 

Σελ. 80. 
Ααveιώτου Σπυeίδωνος. Μελετίου όμολογητοϋ τού Γαλησιόηου περl άγίας Τριάδος. 

(Θεολογία τόμ. 4 σ. 190 -199.) 
Αsβίδου Ν. 'Αγόρευσις Ενfί}πιον τ·ης Συνελεύσεως περi. Θρησκείας,, αύτοκεφάλ_ου 

τijς έκκλησίας άναλλοιώτου τοϊί κειμένου τίΙJν Άγιων Γραφων. 
Ά&ijναι 1926 Σελ. 40. 

Αούβαeι Νικολάου Ι. Θρησκειολογία καl Καινfι Δια{Ι1Ίκη. (Γρηγόριο:; ό Παλαμ&.ς 
τόu. 10 σ. 155 -174.) 

Μ. Κ. 'Ι~ροσολυμιτικΟν Κανονάριον. (Νέα ΣιΟ:ιν τόμ. 21 σ. 19-27, 161 ~ 177) 

337 - 355.) 
Μα'Ρτούδη 'Ανδeέαv. Αί όμολογίαι εtς την έξαήμερον τοϋ Μεγ. Βασιλείου. (ΧρισtιανικΟν 

'Ημερολόγιον 1926 σ. 56- 59.) .. 
Μελετίου Μητροπολίτου Μεσσηvίας. 'Η ποιν11 της έκπτ(όσεως τών επισκόπων Εκ του 

Επισκοπικού -&ρόνου. (Θεnλογία τι'1μ. 4 σ. 183 -189.) 
Μπσ..λάνου Δημ. Σ. Οί τρε'iς ίεQάρχαι κσ.i 1Ί έποχ1~1 των. 'Αflη,,ω 1926 ~ελ. 32. 

< ' β' '" ' ' ' (Ρ δ' Μπονάκι 'Αβιμέλεχ. Πό-θεν έσυσtΊl-θη u μοvοχικο; ιος και εσχε τ.ην αρχην. α α-

μαν{:]υ; τ6μ. 11 άρι{). 2 σ. 4, 3 σ. 5.) 
Μ:.ττeατσιώτου Παvαγιώωv. 'Εβδομηκοντολογικiι. μελετήματα. (Θεολογία τόμ. 4 σ. 227 · 

246. 319. 342.) 
Οί . Φιλιστcι.lοt καί δ ΑlγαιοχρητικΟς πολιτισμΟς έν Παλαιστίνυ. 
(Λόγο:; έναρΧτΊlρως 8-11 - 26) 'Α{Ι·ήνησι 1926 Σελ. 34. ~ 

Ναρκίσσου '.lleχι,u. 'Ο 'Απόστολος 'Ιωάννης. (Νέα Σιών τόμ. 4 σ. 6~7- 69ο.) , 
Παπαδοπούλου Χρυσ. Μητeοπ. 'Α{}η'Jlών. Σχέσεις 'Ορitοδόξων 1tαι διαμαρτυρομενων 

6.π0 'Ιερεμίου Β' μέzρι Κνρίλλου Λουκcί.ρεως. (Νέα Σιci:n• τόμ. 21 
σ. 65. 8i, 129 -144, 193-209, 356- 371, 401- 416.) 
'Ιωαννίκιος ΚαρτCiνος, ΓεόJργιος Σουγδουρfjς, Μεί!'όδιος 'Αν-δ-ρακί
της Χριστόφοοο~ Εύστα1Ηου, Άκα(!νάν. (Θεολογία τόμ. 4 σ. 6- 20.) 

1 " ':> > 'Α 
Των &πισκόπων Κωνσταντινουπόλεως χρονολογικΟς πίναξ. (Αυτοuι 

σ.177 -182.) 
ΧρονολογιΧΟς πίναξ τόJν Πατριαρχ&ν ΆλεξανδQείας. (Πάνταινος τόμ. 
18 &ρ& 2 σ. 17 -19.) 
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Παπαδοπούλοιι Χρυσ Μητ οπ 'Α θ- _ , 
χεί~ς (Αί'ι;ό{Ι-: σ. ι:;~:·8.~ρονολογι.κός πίναξ τu)ν Πατριαρχώ\' 'Αντιο-
Στεφανος Δούγκας ( Έκ • , 

Παπαϊωά.Ψνου Χ ' ' , . ' "κΛησιαστικος Φάρος τόμ. 25 σ. 113 ·- 168 ) 
αρ. ~· Συμβολαι εις την κριτικην Εκδοσιν τ- c Κ Δ ' , 
νικον 'Ημερολόγιον 1926 σ. 25- :--~) η_ . ιαtΊηκης. (Χριστια-

Παπανούτσοv Ε, Εiσα , · , , , _ ΌD. 
γω)η ειςτηνΦιλοσοφιαν τηc Θρ·η - ('F: ) 

τ,.όμ. 25 σ .. 285 _ 39S.) · σκειας. ..ιΚΚ .ησιαστικΟς Φάρος 
Πασχάλ'η Δφ,μ. \ 

., 
1 ναγραφη χρονολογικl1 τών &.πό Χοιστοϋ dρ· , , _ 
ν1lσφ 'Ά\δ (Θ ) , ~ χιερατευσαντων εν τη 

Πολυκάρπου .Σ - 'ρφ. ~εο,ογια.τόμ. 4 σ. 81-110,249-25,4 283-304) 
υνοδινου Μητροπ r, 'Η , , ' · 

~ορ;υνίq .. (Θεο;.ογί:~:~:~_ς~ σ. 6~ε:;1~ονη του τιμίου Προδρόμου εν 
Υπομνημα πρΟ ' 'Ι , Σ' · 
- , , ς την εραν υνοδον τijς εκκλησίας τηc 'Ελλ, δ , 

~δ ' των ιεροκηρυκων., Α{}i)ναι 1926 Σε/ 15 - α ος περι 
,.;.,ι εριδου " τ' ' < ' •• • 

....,, α περι ενωσεως τών εκκ/ησι&ν , , 
. Κο ν νοϋ , , . , γραμματα του αυτοκράτορος 'Ιω. 

~π , '[, μ η (Γρηγοριος ο Παλαι.ιdc τόμ. 10 σ 52_ 64) 
"" ετσιερη ωακ Ά 'Η , _ · - · • · 

. ρχιμ.' ερημιης Φωτεινi] εiς την έρημον τού 'Ιορδάνο -'Δ β' 
καταπλησσουσα Εξισ ' , , υ. κρι ης 
Σελ. 88. τορησις εις προσωπα κα~ πράγματα. 'ΑtΊηναι 1926 

.Στεφανίδου Β. Κ Λ' 
. , ογος πανηγuρικΟς επι τfι επετεία">τη-ς Α·. 

Τρεμπέλλα Π. 

Φ. 

( Ε Π Οtκουμενικfjς συνόδου. 
' πετ."· ,α''Ε~. Ά-&. Θεολ. Σχολ. τεUχ. 3 σ. 358- 404.) 
'Η yυ'η εν τη ψαλμφδίq.. 'Α{}fj'ναι 1926 σ. 40. 
Ο αγω- Κuπρ ' (Π • 

' "' , ιανος. ανταινος τόμ. 18 σ. 416-427 438- 446) 
Διονuσως Έπίσκοπ 'Α) ξ δ , ' · 
619- 624.) ος .ε αν ρειας. (ΑύτόtΊι τόμ. 19 σ. 550.554, 

Φιλαδελφέως Άλ Συγχω . • , 
. ~ητικη ευχη τού Πατριάρχου 'Ιεροσολύμων 'Λfl-ανασίου (Δελτ. 

, , , Χριστ. Αρχαιολ. 'Εταιρ. 1926 σ. 90 _ 91.) · 
Φωκvλιδου Ιωαννοv. Συνέσιος 'Επίσκοπο τ-c ε, ' "' 

φ 'ρ • 
25 

ς η_ 'Λιβuη Πτολεμαιδος. ('ΕκκλησιαστικΟς 
' α, ο~ τομ. σ. 5- 60.) 
Ο επι Διοκλητιανοϋ δ ω , (Π. 

33 37 ι γμος. ανταινος τόμ. 18 σ. 7- 13 19-25 
, - c 120-124, 129- 135, 148 -152.) • ' 

~~ο~η~ ~ω•·σ', Ο' Ε~λογt) τών Πατριαρχών , Αλεξανδρείας. (Νέα ΣιWν τόμ 21 σ '5 60 ) 
.α ι " ~ ικονομου Κρ ' - , {I , · ·υ - . 

βολ, εΙ.~ τΟ ι:ικη ~η: ορ οδοξο~ λα;ρείας καi τών ε-&αγγελικών.-Σuμ
Εκκλ~σ ~ , .ερ,γ~ της προσεχοuς οικουμενικης συνόδου πρΟς ενωσιν 

Χρηστίδου Γ . . . αι ανορ ωσιν. 'Εν Πειραιε'ί 1926 Σε} 112 
ερμανοV 'Αρχι Ή ) ' & , '· · 

" • ~- κο .ου ησεν ο Κύριος καΙ. οί 'Απόστολοι την έπl τοίί 
ορους ομιλιαν; (Πάνταινος τόμ 18 σ 97- 104) , 
Ή Χρ 1 • - . . . 
σ. 332 _ι;~~-)ογια του Κορανίου. (Γρηγόριος ό Παλαμάς τόμ. 10 

ΤΕΧΝΗ 

Άδαμαντίου Άδ, 'Η Βυζαντιν1)' τέχ·νη ώ 'δ -
'Αο ~ •Ε - : προ ρομος τ1lς Εί'ιρωπα'ίκi]ς. (Δελτ. Χριστ. 
, ~Χαι~ "· - ταιρ. Περιοδ. Β·. τόμ. 3 σ. 79- 82.) 
Ιστ-ορια του Βuζαvτινοϋ πολιτισμοϋ καi τέχνης 'Ε - δ , 
κεφαλαίου της Εtσαγωγης : • ΑλεξανδρινΌς 'Ελ} . , κ ~; ευτερου 

'Α λ • '[, , λεύκωμα «Γραμμάτων", 'Αλεξάνδρεια 1926 σ. ~η-ν9ισ)μος. ασχαλινΟν 
τσα ινου ακωβου Ά • ' • · 

-. , ;ο την ~ρχιτεκτοηκi]ν τώ\· Βυζαντινών προγό\•ων μας. "Ο ναό 
της αγιας Σοφιας. (Παρ\•ασσός τόμ. 1 &ριi}. 4 σ. 2- 3.) ς 

Ό! 

-
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Γιαννοπούλοv Νικ.' Χριστιανικαί άρχαιότητες Χαλκίδος. Ή άyία Παρασκευή.- Έκκλη
σίαι. (Δελτ. Ίστορ. Έ{}νολ. Έταιρ. τόμ. 9 σ. 117- 129.) 

Γιαννο.:ιtού1οιι Νικ. Άργuρότεuκtον δίπτυχον εν τί'j μονfί Κηπουριών Κεφαλληνίας·, 

(Δελτ. Ίστορ. Έ-&νολ. Έταιρ. τόμ. 9 σ. 578.) 
'Ανάγλυφα\' -θωράκιον μετ' άετοϋ. (Αι'ιτόtΊ-ι σ. 598 ~ 601.) 
'Ανέκδοτοι εlκό\•ες πολιορκίας Μεσολογγίου. (Αί'ιτόiJι σ. 618.) 

Ζωγράφου Παντ. Οί διάφοροι τρόJtοι τ,ης Βυζαντινi]ς δ.γιογραφίας Επί τίi βάσει της 

έρμηνείας τών ζωγράφων (Δελτ._Χριστ. Άρχαιολ. Έταιρ. Περίοδ. Β' 

τόμ. 3 σ._49 · 61.) 
ΚαλογεροπούλΟυ Ν: Δ. Μεταβυζαντινfι καl vεοελληνικη τέχνη. Τόμ. Α'." Αθ-ιiναι 1926 

Σελ. 192. 
Κvριακίδου Στίλπ. Σπίτια καί zαλύβια της Άττικης. (Ήμερολόγιον Όδοιπορικοϋ Συν· 

δέσμου 1926 σ. 65- 76.) 
Ξvyγοπούλου 'Ανδρ. Εtς τΟ νησl των 'Ιωαννίνων ('Ημερολόγιον τfις μεγάλης Έλλάδος 

1926 σ. 275- 284.) 
Μεσαιωνικ& μvημε'ϊα 'Ιωαννίνων. ('Ηπειρωτικά Χρονικά τόμ. 

σ. 53-62, 133-147, 295- 303.) 
2ταμούλη 'Αναστ. 'ΑλεξίΟυ Άποκαύκοu εtκώv. (Δελτ. Ίστορ. Έ-&νολ. Έταιρ. τόμ. 9 

~ωτηρίου Γ. 

σ. 588- 589.) · 
Άνέκδοτα Βυζαντινd: μ\'ημεϊα έν Θράκη. (Δελτ. Χρίστ. 'Αρχαιολ. 

Έταιρ. Περίοδ. Β'. τόμ. 3 σ. 62-66.) 
Ό Εν Θήβαις βυζαντινός ναός Γρηγορίου. τοϋ Θεολόγου. (Άρχαιολ. 

Έφη μ. 1926 [eκδ. 1926] σ. 1- 26.) 
Ό έλαιcΟν τών Άflην&ν. ('Ημερολόγιον Όδοιπορικοϋ Συνδέσμου 

1926 σ. 169-179.) 

Νέος Έλληνομνήμων τόμ. Κ'. 

Ή έλληνικη Εκκλησία Νεαπόλεως σ. 3.158.- 'Έλληνες ζωγράφοι έν τfι Δύσει σ.20 . 
- Έπισκοπi] Ά{Ι-ηγόη' ο. 22.- ΔημοτικΌν Άτt!-ίδων σ. 25.- ΤΟ ύπ:' δ.ριθμΟν ΟΖ' κατά

λοιπον σ. 28.- ΈπιστολαL εκ τοϋ Βιενναίου κώδικος Ρ1ιίl. gr. 342 σ. 31. 139.-'Έρευνα ι 
έν τα'ϊς βιβλιο{Ι-ήκαις καl 6.ρχείοις 'Ρώμης, Βενετίας, Βοuδαπέστης καi Βιέννης σ. 43.182. 
- Σημειώσεις περl της εν Πελοποννήσφ Βενετοκρατίας σ. 55. 193. - Ού.ί:λλιαμ Μίλλερ 

Αί Ά{}-ή·ναι ύπΟ τοiις 'Ρωμαίους σ. 67.-Νικολάου Γιαννοπούλου, Κατάλογος τών χειρο

γράφων της βιβλιο-6-ήκης της μονής Ξενιιiς σ. 105. - 'Έγγραφα d:ναφερόμενα εLς τΟν 

Κωνσνανt;'ίνον τόν Κο.ιι,•ηνόν πρίγκηπα τ'ijς Μακεδονίας σ. 113.- ΤΟ ύπ' άριtΊμΟν Ρ1Β' 
κατάλοιπον σ. 134.- "Εκfiεσις περl πολιορκίας τών 'Α-θηνών ύπΟ τοίί ΜΌροζί·νη σ. 209. 
Ούtλλιαμ Μίλλερ, Οί Καταλώνιοι έν Ά{}ήναις σ. 218. -· At Άftηναι ύπΟ ωUς Φλωρεντί
νους σ. 242.-Κ. Δυοβουνιώτου, Κατάλογος τών κωδίκων τijς Εν Ά-6ήναις ίστορικfις καl 

f.&νολογικ'ijς έταιρείας σ. 272. - Σύμμικτα σ. 291.- 'Έγγραφα εκ τοίi Αιτhiνiο Capito
liιιo σ: 2 ~7 .-σUtλλιαμ Μίλλερ, Ή &λωσις τών Ά-6ηνών UπΟ των Τούeκω·ν.-Ή Παλυό· 
χωρα τής Αίγί-νης fιρειπωμένη έλληνικη πόλις.~ ΤΟ λεγόμενον δουκατον τών Δελφων.-· 

Έν τfi dρχαίq. Βοιωτί~t. ~ Εtδήσεις. 



ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

Άρχaιολογικη κtνησις του " 1 
ετους 926 περ/ τιi βvζαντινιi μνημεία. 

Κι:>:τ&: τΟ 1926 έyένοντο 
Βυζα:ντινΟ: rrψΥΙιι_ειο: τ:;, _ , 

r Ίr ·ιζ' zωρο:ς. 
UπΟ των . '' α.ρμ.οοιων ύπηρεσιων sις 

Α.' ~Ανασκαφαί: 

f · 'ΕξηχολοVΟησεν δπΟ τΎιν 0 'θ ~ 
'Α , , ( ·ι ι ευ uvcrιv του χ Σωτ-η ' , , 
·' ,Υ Χ ι' ο: λ Ψ ,πο:ριΧ τΟν Άλμ.uρΟν τΊjς Θεσσcι)' . ) , ' ~ιοu / α:νο:σχο:φ-ή έ ν Ν έ ~ 
: ΙΧpχο:ιcι:: π ύ ρ α σ ο ς χα:1. είς ίιστέοοuς ο . .'ια; επι' της θεσεως O·fjλ. εvο.χ €κειτο 
ΊJ δεο:Οεχθεϊσα: τας φ θ ι ώ 7 ι δ α: ς Θ/ g 'ωμ.αι~οuς και πο:λο:ιοχριcrτιιχνιχοτ'.ις χοόνοuς 
τελείως ·fι πρΟ τΎjς 'Αγορα.ς Ν. ;Ayv••'η)ou"' λομ.~uνuμος θεσσ-αλικ-~ πόλις. 'Ανε~~χά.mΥJ. 

~ , - ι.· ' πeι: ο:ια: χρισ ' Β τ ·ι 
νι~τικοv: μ,ετιχ Νάρθηχος χαi Αίθρ{ου. (52.80 Χ 26 .. τιο:,ν~χ: !lcr~?ιχ~, τύπου έλλη-
των πεpι τον νι:>:Ον ποοcrχτt(JιLά.των ' <:- ~-) και εγε'ιιετο ενα:ρξις της έρεU\ι-r~ς 
mθ ' • i: ) ' Γ ' μη οιεuχρινισθεντων , ι Π) , ., 
r Ε!α'"fις ΟCςιο ιογωτcfτΎJς ΟCρχιτεκτονικ.Υ.ς ,,,.._ 'i: ... ,. εισετι. - >fjν τΊjς .Ζποκαλu-
το"" Α 'θ ' τ ·ι 0 "'ταr,εως των· "-Ε ... ... 

v ι ριου, 'ηλθεν ε!ς ψως πλουσιι;'Jτατο λ , " ι-· ρων τοv νrι:οU χιχt ίΟιrι:{τατα: 
τ' ... , ν γ uπτικον ό) ιχ.Ο ( • 
uπ-:ιu του κυριως νcωU, ίΟιόpρυΘιιιχ vετ~ λ - ' ν κιονοχ.ρανο:; θεοΟοσιο:νοU 

• 1y ... < Γ·,. "" εοντοκεcι-ο:)ων χ. 
ιωνι..,οντα των rπερι~ων-θωρciκιιχ Ο ' '~ ' ι>:t προτομων τοU Τριb·ήλου 
σrιένω <λ) ... ' ιιχτpΊjτα:, yεισο: μετ' 'λ ' 

ι-· ν ε ιηνιστικων όιαχοσrι_"f'ιτ•κ ~ θ ' α ποιχ.ι ων μ~τεσχ-rιμα:τι-
κα' ) -θ Γ·ι . ων εματων, πλαfσια θ υ ~ ' · • 

• ! π •Ί'J ος ΨΊJφιόωτων.) Έχ. των γ)u ... ; pων μετα: πλουσίων yλumων 
έ - ..-, • πτων κuι::;ιως " ~ τ 
ποχης, uvνατcι;ι ν:Χ πσοσόιοοισθ.Υ.. iι λ ' ' • ' ατινα: εtνα:ι πάντα τ.Υ.,- ΙΧUτ;;; 
, , ' , ~~ •1 χοονο ογ•α τοV ' Ί~ .,ς 

εις τον Ε' rι Χ α:'... ' ··• · · οcνα:σκα:πτομένοu να: ο-:- • , 
Γ' · ιωνιχ. u, αναγοι.ι..ενοu " ·ο , , . 

, ~. μο~ως εξΎjχ.ολούθΊjσεν ~ ΟCπΟ έτω , , ... 
ανο:σχαm' ' ]\Τ ' ν υπο του κ Φιλα:ό λ ' ' · τ '1J ε ν ι χ ο π ο λ ε! τ.:;, ς 'Η π~ 1 , •• ε rρεως ενερyουrιέν'ΥΙ 
Σ 1 φ ·ι "'ι ρ ο υ-κο-:τα τ' 1996 , Γ ·ι 
ωτ'f]pιου, ιλαόελψέως, Όολcfνόου.- Π) , - ', ο ... ενερy'tjθε!σα όπΟ τρ:ων: 

Βασιλικ;:- ... Δ , ' •'l)ν της εκκαθΙΧpίσε - • _ 
' ης τοu ουμετιου χιόοοu (καθ, ·" I.' I ως τοu προ τ·fJς yνωστijς 
οόΟ,. τΊj " , , • i')Y ποοσοιωοισθΊj χ.ο:( • , 

' ... ς ΠΟΛεως .'J ο:ντιστοι,{οVσοc είς νοτ{α:ν ~ύλ ν 'το"" ' Ίj πρ~ τ'Ίjς Βα:σιλιχ.Ύjς 
τΊ'Jς τοu βυζιχvτινοU ΚΟCστοοιJ έγ'ν" " η u τειγους) καθως και τ'Υις ιι.ε)έ-

, , ' '" .,το εσευνα; χα:[ εί • ξ ') ·ι Γ ' 

/LEcrψ σχεδΟν τοU &ντΟς των βulαν~•ν~, . ~ , ς α. ιο ,οιον κτ{σ!Lα: χ.ε(ΙLενον έν τω 
ψ ό ' ' . '· ων τειχων χωοου " θ ' ' ' 
, Ί'j~ΙΗ ωτΊj επιyοeι:φ-ι] δeι:π.!δοu , ι ~ , ' εν eι: ειχεν α.νευρεθΥ. πρότεοο 

, ' "' ο-:να:yρα.ψοuueι: τΟ C:νou. ~ • ι • ·r ' ν 
σο:ντος κατα: τΟ:ς ΟCρχcΧς το!) Gου ,.,; ) 'Α • ' ' ~ του επισχ.οποu Άλκiσονος (OCxu.cf-

' '- ""'•' · Vc;O'%:Y.CDΊ'j - j ' ' Γ 
ΙLΕ,!Ου~ τοUτοu κeι:1 ά.νευρέθΊ'j τΟ 'f·fJmιδωτΟν οΊ'' \.' ,ε ιειω.ς /LOVOν τΟ Arθpιov τοV 11-νΎJ-
χαι της ό ~ , τ οcπεοον μ.ετα y~ω ~ " 

. , uτικτlς αvτoij στοiΧς Κατ' ' ' ' - μετρικων οιοcκοσrι.-Υ;σεων , . ο: τ~ς ο:νο:σκαψα-ς τ , -rλ ι-· .. 
γωτατα κιv-ητ~ εόρ~μ.ο:τα; ό ,0 , , ') α~τeι:ς ΊJ θον είς αιWς κο:! &ξιολο-

u οpειχιχ .κινοι σταuροt, ών ό εf ' ' ... ' 
συμ.πλέy!Lιχτος: φ (- - ι- ' .ς 11-ετα του επιyρα:ψικοiί 

Ζ Ω Η - Φως, Ζω·η ), ΙLολu6όdbοuλλον 
' C μετ~ τ-ljς έπιrpιχψΊjς τοlί 

χατοχοu · ιχλ - , 
... , Χ κο: νομισματα πeι;λαιWν βuζaντινι"Jν χρόν , 'Ε 

συγχρονως xoc1 στερέωσις τιι.. u..cfτων - .. ων χ. α;, 'ν Νικοπόλει έyένετο 
Δοuμετίου όπΟ το;v λ) I ' 'f], τοu 'fΊJψιόωτοU Οα;Πέδο - Β 

u χα; ιtτεχνοu κ. Σ. ΞεvοποUλου. υ τΊJς α:σιλικΎjς τoij 

1 
" ιι 

ι 

t 
~ ι • ι 
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3. ''fπΟ το\.i διορισθέν•ος ΚΙΧ7α: τΩ 19'l6 'j~r.ρόρv~ των Ι3uζιχντινων μ.ν-ιjμεtων 

ΜιχκεΟον{σ;ς κ. Α. ΕuγγοποUλου Εγένοντο ώι; έξ;ης έργα:σ{ο:ι: 

'Εν Θεσσαλον!χrι έξετελέσθ-ησο:ν όοχψαστικοci τι ν ει; ~ρ ευ να:! Εν τι{'> Ν α:~) τ ;η ς 

Ά χ ε ι ρ ο π ο t ·ή τ ο u (Eski - Djoιιιna). KocτOC τοcUτας έχeι;θσ;ρ(σθ-η ·~ ε'ίσοδος τ"'ής 

νο"ti'ιχς πλεu?α.ς χα! άνεuρέθη τΟ μαρμΟCρ,νον αUτijς όά.πεόον, ιι-έγο:ς ό:.ριθμ.Ος θωpα

κ{ων έκ τοU τέμ.πλοu ·κocl τω"' γuνιχικωνιτων τοV Νιχοlί ώς xo:l έπιγpιχφιχf. 'Επ{σ-ης 

διηυκριν!σθη κocl τΩ π-ο:ρΟC τ-fιν ε!σοδοv το:ύτ·ην, κτίσμα, τΟ όπο'ίον ά.πεδείχθ'f\ Οτι είνσ.ι 

μ.ικρΟν 'Ποψεκχλ:ήσιον. Σκα:ψιχη ~pεuνoc χιχτ&. τ~ ν &να:τολιχ~ν πλεuριiv τοV Νιχοi:ί &πε

κ-:i.λuψε χ~( τ·~ν ά.ψ!δ~ τοtί πιχρεκκλησ(ου, -ίjτις εΙνιχι ~μ.ιχυχλιχ~ κοc!. ςρέρει μ.έγcι; 

τp{λοbον ;;αρd.θυρον. 'Εν τψ έ:σωτερικψ τοϋ Ναο\.1 της Άzειροποι-ήτοu ά.νεuρέθη είς 

τ·fιν ά.ψιδιχ τΟ σύνθρονον, α( bά.σεις τοiί κιbωρ{οu τ·f1 ς ΆγίΜ ΤριχπέζΊJς χα! τ.i έγκιχίνια 
τοV να.οU, ·Χτοι μ.ικρΟν μολUbδινον κιbωτίδιον μ.ετιi τεμ.ιχz!ων άγίων λειψάνων. 'Εν τψ 

νοcψ τΎ\ς Ά '(ί ιχ ς Σ ο ψ {σ. ς κ~t είς τΩ όά.πεδον τοi:ί όεξιιi τοtί Ί. Β·~μα:τος τετρα:
γώνοu δωμ')'.τ{ου εόρέθ'f]σαν όUο τd.ςροι βuζαντινWν χρόνων. Εtς τΟν gνιχ Ξκ τοUτων 

περισυνελέγτ1 σαν τεμ.&χιιχ ~χ τοlί πολuτελοUς ένδUιι-ατος, τΟ Οποίον ~ψeρεν ό νεκρός. 

ΤοVτο ά.πετελεΊτο έκ πορψUροcς μ.ετιi κεντημ.d.των έκ χpuσc.V. 

'rπΟ τ~ ν α:ίιλ~ν οiχ(ιχς πιχρCt. τ~ν όδΟν Βενιζέλου 3-.πεχαλUςρθτ1 Uπόγειος έ:κκλησiα 

μετΟC ψηcριδωτWν, έv ο\ ς κ.αl ίστοpικ·fι έπιγραςρΊ]. 'Επίσης κα:τli τΟ cf.νατολικΟν [1-έρος τΊΊς 

'Πόλεως έν τΊ\ όδι{'> Σπά.pτΊ'Jς ά.πεκ~λUψθ'flσΙΧν ~πτά: πο:λιχωzριστιανικοl τάψοι μ.ετΟ.: κα:μά.
pΙΧς διιχσψζοντε' κα:l γpα'Πτιiς Οιιχχοσμήσεις. 

Κατ:Χ τιiς όπΟ το\.i tδίου Έψόροu έχ:τελεσθε(σιχς ά.νασκοcψ&ς έν τ~) Κcfστρψ των 

Σερρων άπεχα:λύψθ-η UπΟ τΟC έρείπιιχ .. ου έκεt νcι;·{σχοu τοU <Αγ. Νιχολdου χρUπ;η 

μετΟC τcf.ψων, κα! 'ΠολλΟ: τμ.Ί]μ.α:τοc τοιzογpιχψιWν. 'Επίσ'f]ς κιχτΟ.: τ&ς έν τf1 Μ'ΙΊτpο

πόλει των Άγίων Θεοδώρων άνασχαι.ρ:Χς ~λθον είς ψως πολλα γλuπτ~ ιiνγjκοντα ε1ς 

τΩ τέιι-πλον τοV Nαoij, 

Β.' Συντηρήσεις, έπισκευαi. κσ.i iί..ναστηλώσεις 

4. Κιχτ~, τΟ 1926 έγένeτο ~νιχρξις της ΟCνοιχοόομ:r]σεως τής χ:ιτ' Αί.ίγοucrτον το\i iτοuς 
1917 καείσης κοcτΟC τ~ ν πuρχα\Ίiν της Θεσ)ν{κης περιψ·~ι-ιοu zριστια.νιχ'f1 ς Ι3 α σ ι λ ι κΎi ς 

τ ο i:ί OC y. Δ ΎΊ fL η τ ρ t ο u UπΟ τοϊί ά.ρχιτέχτονος κ. Α. Zci.ι.ou, έζο:σψσ.λισθέντος ,.ου 

iργοu ό!& τ;ης ποcραzωρΊ]σεως ΟχτJ) έκατομ. Οροczι-ι<~ν προερzοι-ι-ένων έκ τι-;)ν πeρισσεu

μά.των τijς Κτ-ημ.ιχτικης δμ.άδος Θεσσ)νίκτ1 ζ. Ή ά.vοιχοδόμ-ησις zοcροcχττιρίζετα.ι ώς 

ά.να.στ·r]λωσις τοi:ί 11-Ψημ.είου, έχτελε!τaι δΕ κο:τα: πρόηcψμ.οc κατσ;ρτισθεν ύπΟ των χ. κ. 

Σωτηρίου χ :χ!. Zά.zou, έγκεκριμ.ένον όπΩ τοU ά.ρz.α.ιολογιχοU σuιι-bouλlou κocl έπιbλεπό

μ.ενον όπΟ σuστιχθείσης ό'ΠC τ.Υ.ις ΟCρχαιολογικijι; όπηρεσ{σ;ς έπιτροπ'fΊς . 

Ύ'πΟ τοV ΔιεuθuντοV τοV Γροcψε!οu Άναστ·ηλ~σεως χ. Α. Όρλcfνόοu, χαl κaτόπιν 

&:νaψορων είς τC 'Τποuργείον Ποιιόε{σ;ς τοiί Έψόροu κ. Σωη1 ρίοu, έyiνετο έπισχεu-lj 
των ΚιχθολιχWν : τΎ\ς 'i\-ΙονΤ1 ; Δο:ψνίοu πο:ρΟC τΟ;ς 'Αθ·~vας χocl της Μο"!Ι.Υ.1 ς Όσίοu Λοuχα. 
'ΠαpΟC τ~ν ΛεGά.όειαν. Έξο:χρι~ωθέντος Οτι τα νέα ?fιγμ.ατιχ τδ. παρουσιοcσθέντα ε1ς τΟ 

καθολιχΟν της μ.ονης Δαcρν(ου κal 071 κιχτfι. τ~ ν βορεία.ν πλευριiν τ"Ίjς σολέα:ι; ώψείλοντο 

είι; τ~ν Οιόyρο:νσιν των θεμ.ελίων το\.1 Κ":τ1 ρίοu UπΩ των όιι-bρίων Vόάτων, κaτα.σταλο:

ζάντων δπΟ τΟν νσ;Ον λάyψ τΎ-1 ς λεκd.νης: -~τις έσχί)μιχτ(ζετο έκ των 'Πέριξ zωμά.των 

των γενο[J-ένων έχάστοτε σ.νσ;σκαψWν, κιχτεσκεuά.σθη 'Πρ0ι; ά.ποξ·rjριχνσιν xocτCt. τ~ ν βόρειον 
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πλευρΟ:v τoiJ ν~otl τd.ψρος β~&εr~ πλ·Ιjpω&εισ~ διΟ: μ.εyι:ι.λων χι:ι.λlχωv, τΟ δε μ.ετcιξU τΎ1 ς 
τΟCψρου Χll.l το;; ν~οι; διcfστ"tjfJ-Il. έστρώθη ΟιΟ: σκυροκονιάματος. ΚατΟ: τ~ν -&vο.:σκ~ψ~ν 

εUρέθ'Υj μ.εταλλιχ+ι σψραγiς ψέρουσ~ έν μ.Εν τqJ μ.έι:Η;> χείρα χρατονσαν ποψαντοριχ~ν 

pά:~δον,χll.τ0: ΟΕ. τ·fιν περιψέpει~ν τ+ιν έπιγp~ψ·~ν CUM SANCTI ARBATIS I1'1RMITATK 

Ηρόκειται λοιπΟν περl τ'fις σψpα:γίδος ένCς των Φρiγκων ·~γοuμ.ένων τ'fις μ.ον-"ί\ς. 

'Έτερον εtίρ·fjμα έyένετο ΟιΟ: τΤ1 ς ΟCπομ.α.κρύνσεως τoiJ νέου ξυλ{νου τέμπλοu 1 Οπι

σθεν τoil Οποίου έχρUπτοντο έπl των πεσιrι;:Jν μωσιχt:χο::l είχόνες τοϊ:ί Χριστο\ί χ~ι τΤ1ς 
Πιχνο::y!ι:ι.ς, μ.~ ποcρ:χτηρ·ηθεϊσι:ι.ι UπΟ τoiJ χ. Millet, λόγψ τ"fις Uπά.ρξεως τoiJ τέμπλου. 

Ί-Ι τοU Xpιc;τol:i κι:ι.θι:ι.ριuθε!σι:ι. UπΟ τοV χ. ΞενοποUλοu δια.η1 ρεϊται έν χι:ι.λ?ι όπωσδ~ποτε 

χατι:ι.vτά.c;ει χα'ι δεικνύει Εργασίαν Xll.l τε;ι:νοτροπ(ι:ι.ν χc.:τά. τι μ.ετοcγενεστέρc.:ν των έπt 

των θόλων ε'ιχόνων. Ή δS •Ύ-1 ς Παναγίας είναι ΟυστuχWς πολU έψθι:ι.ρμ.έν"Ιi. Άμ.ψότεραι 

α.:ί είy.όνες θΟ: έπλα.:ισωUντο πιθοcνWς •Jπ~ γλυπτWν μ.ι:ι.ρμ.αp(νων πλα.:ισίων, ώς βλέπvμ.εν 

χα.:t έν Πόρτα:- Π οcνc.:γι~ των Τρικχ&λων. 

'Εν Όσfψ Λοu χα έτοποθετ~θησοcν αi ε1διχοiJ τύποu χέρο.:μ.οι χα:! χοcτεσχεud.

σθ·Ι]tϊα.ν νέα: έΥ. tϊιδ·ηροπι:ι.γοUς σκuροχον!ΟCμ.οcτος βuζαντιvοiJ τύπου tι~λοστά.σιι:ι. ε!ς έννέι:ι. 

έκ των πα.:eοcθύρων τοlί τpούλλου. ΤΟ σzέΟιον των Uι:ι.λοστι:ι.σlων έγένετο κ~τ' ΟCπομί

fJ·"lJσιν των δύο συ/ζ ο μένων -πα:λα.:ιων γuψ[νων. ΔιΟ: τ·(Ίς τοποθετ~σεως της χερα.:μ.ώσεως 

το;; τρούλλοu κ:ι:l των u~λοστι:ι.σίων Επετείιχθ"fJ ~ 3-.πΟ μα.:χροU έπιδιωκομ.έv-r1 στεyοινότης 
τοU να:οU, τοιίλά.χιστον χα:τΧ τΟ κεντρικΟν ~UτoU τμ.·f1 μ.α:. 'ΤπεστΎ]ρiχΘη έπ{σης διΟ: δύο 
;.ντ·ηρiδων Χιl:.ί τΟ πα:λαιΟν μ.α.:γειpεΖοv τ'f,ς μ.ονΎις, τΟ κεiμενον πλΊjσiG1ι τ'fις σ.να.:τολι

χ·iΊ; είσόδοu. 

'Εν Mu σ τ ρ q. εγεvετο έπισκεuΤι τ·ΊΊς στέγης- τ·[j; Άγ. Σο:ρfοcς. 

'Εν Φ ε ρ ε τ ζ 1. κ (Φεροcϊς), ;.πεστά.λΊ) είδιΚΟς Uπά.λλ"fjλος τΎjς i.ιπ"ljρεσfοcς ά.νι:ι.στΊj

λώσεω.;, Οστις έμελέτ·ησε τΟν τρόπον στερεώσεως τoiJ σποuδα:ίου τούτοu μν"fjμ.είου, 

οVτινοςδύο έσωτερικο1 κίονες ξχουσι σποuΟα:!ως ΟCποχλίνει τΎjς χοcτι:ι.κορύψοu, ά.πειλοtί"ες 

σοιJα:ρΟ:ς ζημ.(ας. 

Ή έπισκευ-lj των βuζα:ντινων τοUτων μ.v-Ι]μεiωv ΘΟ: έξα.:χολουθ~ση· Όμοίω; έπε

Gχ.εuiσΘΥ1σαν &ξιόλογα.: βuζα:ντινΟ: μ.ν"fjμε(α: τ'ης περι:ρερεία.:ς Κι:ι.ρυστ(ας έν Εύbοίqι. 

(Εν Όξuλtθ~;) χα:! .Jι ίστορικ-lj οίκ{ιχ ΜέξΎJ έν Σπέτσα:ις. 

Γ.' Βυζαντιν(η Μουσε"iον. 

5. ΤΟ Βυζι:ι.ντινΟν Μουσείον 'AO"tjνWν έπλοuτίσθΊJ έσχά.τω; ΟιCι. των χuριωτέρων κει

μ.ηΛιων τιflν πpοσψιJγων μ.ι5'.ς ψορ"Ιjτ·~ς μωσιχϊκΎ-1 ς είκόνο.; τοtί τέλους τoiJ 14: 0 u α:!. τ'ης 

Θεοτόκου, τύπου ΓλυχοψιλούσΊJς μ.ετΟ: τη; Επιyρα.:ψΎ-1 ς Η ΕΠΙCΚΕΨΙC. πολλων ψοpΎj
των είκόvων 15°υ -18°υ αi., (ιΙιν τινες κι:ι.θοcρισθεΙσοcι ίιπΟ τοU είδιχοU κα:λλιτέχνου 

χ. Πέλεκά.σ·Ιj &:πεδείχθ"tjσα:ν ό'τι fιGO:V Π?ογενέστερα.:ι βυζι:ι.ντινων zρόνων είκόνες, έπι

σχ.ευα:Gθεί"JΟC! είς νεωτέροu; z.ρόνους, πολuτ(μ.ων χεντητων χιχl Uψα:ντWν &μ.ψίων, Εκχλ"tj

σια.:στιχων σκευων μετ' έπιηα.:ψων κι:ι.l &να.:γλύψων πα:ριχστΟCσεωv κλπ.). 

Όμ.οiω:; ύπΟ το\i έν Λοvδίνυ,; δμ.ογενοi:ίς κ. Τζιbν Στοιuρtδου χ.&. έΟωρ·~θ·η είς τΟ 

ΒuζιχντινΟν Μοuσε(ον μ.εyrί.λ·r1 είκιbν τοU Πyοψ"f1του 'ΗλιοV μετΟC σκ·ΙjνWν έκ τU)ν θΙΧuμ..f

των καl τοιi β!οu τοV Προψ~του, τοV τέλοuς τοi:ί t 7ου οιί. κ~ι τιJJν &ρχWν τοi/ 18ou, 

δ σύμ.t)οuλος δΕ: τ'fις Έτα:ιpείιχς Βυζα:vτινων Σπουδι-;Jν κ. Β. Λι:ι.μπ(χ.ης έδώpΎ]σεν ε'ις τΟ 

α.:ύτΟ Μουσείον 78 άπόψεις χα:! ά.ντίγρα.:ψα: βυζαντινWν μ.ν"fjμ.είων {τuιzογρα.:ψίι:ι.ς βuζοcν-

t 
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'Α" ~ )π I έκτελεσθέντcι: UπΟ ΓΙ. Ζωγρά.ψου, 
~ Ε," rα.:,. •Jηνων Υ., · " , ι 

τινών έχ.χλ·fj11"ti:ί>ν Μueϊτpα., uoo . .,, ::: .- •< τ·f:ν δω~εά.ν τοu οι' ενθοuσιω-
~ , • εpγο•ι συνο\Jευσ I • 

Υ.οcΊ νεώτεpον πεp!. βuζα.:ντινων ε•.κονων , 

Οοuι:; επιστολ'ηι:;. ι u ·"δ·r. G~ιc.&: &ντιγρΟCψων κα:1 ψωτογρα.:ψιων 
ζ ~ λ'lοuσε!ω ~c.π·η::;τισ•J"Ιj I] ·ι -. ' ι , <:- θ·' 

'Εν τω Bu α.:ντ~νψ ι . • • I - ' ' 'λογοι; των οπο•ων εκ ο ο rl-
' ι τς χω:J:χ:::, ο χGtτcι. 
, βuζα.:ντινών μ.νηu.εcων τ 1 • • • 

τiΊ)ν κυριωτερων '~ ' - κ Σωτηοiου. 
~ , , ;- Διευθuντοu οcuτον •· • , ι , τoiJ 

οJετιχι π::ιοGεχως uπο τοv ' , ~ 'σωπον κocl ιlνο:τον εγχ.α.:τα.στ~σ.ν 
• ' διΟ: 't""fiV εu"Π ... ο , • 

το Κ::Λ.το; π:κyει.ω?"Ιi"ε I ι ' ' ~ .~ς Δουκicrσης τΎ-ις l1Λα.:κεντια.ς, 
' . , ~ '"~ Κ·r~·σσ•ιχ; μ.εγ~ ... ον τ η -

ΒulαντινοU Μουσεiοu τΟ εν τ·{Ί ο οι? :'. • '',.. 'συ•ιολικ·}ιν εlκόνοι τοV jl-ε..-α:ιωνtχ.οu 
· , .... 0 ζό 11_ενον Ooc πα:c.ουσ.σ.":ι ~ ' , ο-

ΟπεΡ κιχτα.:λλ·ηλω; οια.:ρ?υ μι Γ ' Ρ - ' " Μουσείον &.ντ!στοt;ι:ον τον ':Ι.pχα:ι 
· _ ' α.ποοιχινον ουτω · • 

t)(ου έν τοιlς &λλ"ΙjνtΚ~!ς χωpα.:tς, 

λογιχον: 

Δ.' • Αγγελία '-δημοσιεύσεων. 
, ' Σ - {ou Όρλcfν-ι , Α θ -ν ά.νέθεσεν εις το•Jς κ.χ. ω•ηΡ ' . 

6 'Η νεοcruστοιθε1σα.: 'Α1:".ι:ι.δ7jμ.tα: "fjVt•J ~ • ι ν τ·{.'" Μο:κεδονία.:ς. Οι 
. ' , " ~ βulα.:ντινων ιι-ν ημ.ειω •" 

δον κοc!. Ξ.υyγΟποuλον τ"fjν εκοοσιν τ'ων . - 'ργ,..σία'" 00: έχ.δι;Jσωιrι δ Ξ τΟ: μ.α:κεδο-
"" , προγpα.:μ.μ.α τ ψ ε .... .. I - Μ 

;.να.:λοcι)όvτες κοcτήpτισοcν ·ηοη τ~ - Δ' ιλcfι)...., τrΧ μ.νημ.εία τ·fις Δυτικης . ιχκε-
- ι ou~ 0 πρωτος •Jil. πεp ·,ι _ 1\1 ε 

νιχ.ΟC μ.νημε1οc ε'ις τρΞ.ις τομ. ,. ' ' I δ δείιτε~ος τrΧ τ-1\ς Κεντρικ'rι<Ο r α.κ -
ι ' π ' "Π~ν χα.:t Κα.:στοριιχν , ' .. ' ( • 

Οονlα:ς. ( 1Lε Υ.εντροc την ?εσ • , , , 1 η-,. 'Ανα.:τολικ.ΎΊς Μ~κεοονια:ς με 
· ,. , Θ ) • • ) κα.:ι 0 ·rpιτος τα: τ " -

'ον[ι:ι.ς (ιLΕ κέντρον τγιν "εσσ νικ fΊV , ' - ά.πα.:tια.:ιτ·f.-των ά.ρχιτεκτονικων 
ο Γ . - u πληροuμ.ενων των r ι , , 
κέ.ντοον τCι.ς Σέρρα.:ςJ· Προσεχως- σι μ. ' τογpιχψιων- έκδοθ·~σετα:ι b Α τομ.ος 

,' 'ftκWν δια.:yρcκμ.μ.rι.των χα:ι ψω ι 
χα.:'t"οfe:ων, τοπογροι , • Ιlρέσποcς κιχ! Κι:ι.στοριας. 

) "'''ν ων τα u..εσ~ιωνΙΧΙΧ fLV'YjfJ-EIIX 
περι ,α;Γο . , 



ΤΑ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟ 1926 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 

Γενομένης καtΟ: τ1)ν 28ην Φεβρουαρίου 1926 τακηκf\ς yενικης συνελεύσεως 

τ&ν μελών τϊ]ς ~Εταιρείας Επ' dρχαιρεσίαις, μέλη rot Δ. αύτf}ς Συμβουλίου 
εξελέγησαν ol χ. Π. Δ. Καλογερόπουλλος, Ι. Δαμβέργης, Κ. Δυοβουνιώτης, 

Άριστ. Κούζης, Φ. Κουκουλές, Γ. Σωτηρίου, Ν. Βέης, Άν. 'Ορλάνδος, 

Γ. Τιπάλδος, Σο φ. Χουδαβερδόγλους, Β. Λαμπίκης, Άλφ. Τσακίρης, Γ. Τ πε

ρείδης, Θεμισωκλής Βολίδης καl Σ πυρ. (>:)εοδωρόπουλλος, οϊτινες καl αlη'}ημερόν 

κατένειμαν τΟ: ύπουργήματα, καθ-' 1)v τάξιν δεικνύει δ εν σελίδι 388 πίναξ. 

Οί κύριοι Σύμβουλοι καrΟ: τΟ διαρρεVάαν χρονικόν διάστημα είς Ενδεκα 

συνελ-3-όνrες ·rακτικΟ:ς συνεδρίας περ'ι δύο rιvα κυρίως· Ύjσχολή-3ησαv, πρ&τον 

περl την Εξασφάλισιν καi αίίξησιν rών οίκονομικών πόρων τf}ς "Εταιρείας 

καl δεύτερον περ'ι rfιν προαγωγ,lν τών Επιστημονικών σκοπών αUt'fjς. 

rΩς πρΟς τΟ πρώτον κεφάλαιον αL προσπά--&ειαι τοϋ Συμβουλίου 8στέ

φιl}ησαν ύπΟ Επιτυχίας, άφ" οίi, δια καταλλήλων ενεργειών του, aL έκ τρισχι
λίων δραχμών έηiσιαι Επιχορηγήσεις τilς Παyγείου Έπιτροπείας καl τοϋ 

Δήμου Ά\Jηναίωv ηuξή\Jησαν εtς δεκακισχιλίας δραχμaς έκάστη. "Οτι τοuτο 

Οφείλεται κυρίως εlς την εUμένειαν καί φιλομουσίαν του τε άξιοτί.μου Δημάρ

χου Ά&ηναίωv κυρίου Σπυρίδωνος Πάτση καi τοu Προέδρου τfjς Παγγείου 

'Επιτροπείας κυρίου Φιλίππου Δραγούμη γνωρίζει κάλλιστα τΟ Συμβούλιον, 

τΟ όποίον α'tσ{}άνεται nlν ύποχρέωσιv να εκφράση αVrοίς dπΟ τοϋ χώρου 

τούτου τdς {}ερμάς του εUχαριστίας. 

Ευχαριστίας επ' 'ίσης άπευf.Jύνει πρός τε την Α. Μακαριότητα, τΟν 

Μητροπολίτην Άί!·ηνών κύριον Χρυσύστομον δια rfιν τρισχιλιόδραχμον συμ

βολJlν τοϋ ΚεντρικοU ΈκκλησιαστικοίJ Ταμείου ώς καl πρΟς τΟν Σύμβουλον 

κύριον Βασίλειον Λαμπίκην δια την εκ πεντακισχιλίων δραχμών δωρεόν αlιτοίi. 

ΦρονοίJν δε τΟ Δ. Συμβούλιον Οτι, ϊνα ή ήμετέρα cΕταιρεία πραγματο

ποιήσn τοiις σκοποiις ({ι'Jτης έν δλη των τfl έκτάσει έχει dνάγκην γενναιοτέρων 

πόρων, Εξέλεξεν 8π" έσχάτων πενταμFλfί οLκονομικfιν έπιτροπJlν έκ τών κυρίων 

Μιλτιάδου Πουρfι, Ριχάρδου Καραμαλίκη, Ίωάvνου Βελισσαρίου καΊ Κων~ 

σταντίνου Μανσόλα UπΟ η)ν προεδρείαν τοϊi κυρίου "Αλφρέδου Στfjβενς, ής 

σκοπΟς ώρίσ&η «f} Uπόδειξις τοϋ τρόπου της αύξ'tiσεως των έσόδων τής ς Εται

ρείας καl ή 8φαρμογη Επειτα των προτεινομένων μέτρων.» Τα &γαftα απο

τελέσματα τώv ενεργειών τής f:πιτροπης ταύτης, έ'νεκα ri'jς βραχύτητος τού . 

μεσολαβήσαντος χρονικοϋ διαστήματος, δΕν εLναι f:πi τού παρόντος καταφανή, 

383 
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τα i!πΟ τής έτωρείας κατα το 

, - ρ σενεί ιιέλλοντι. 
01 , -fi' &ναφανωπιν εν τ:ι:ρ π ο ,, ·, δ' Έ 

, ,<':\_ 01 ωc βέβαιοι οτ:ι αριστα - - ι η-ς cΕταιρείας επε ιω _ε 
ειμευα ομ - _ " ιιnνι-χυΛ' σχ.οπο.η t , " 

τ , οοαγωγη' ν τω. Υ επιση],-- ' _ δ , τi']ς διορyανωσεως επι-
ην π... Α '" ν Jrρωτον ια 

κατ& τΟ παρελθΌν ετος τΟ Δ. Συμι ... ,ου:',ιο α χα'ι αί. περιλίγψεις &ναyράφονται 
· ' ών τα υεματ · ' - τόιιου 

στημονιγ,αJν &ναγ.οινωσε~ν,_ I ι δ α τfιc Εκδόσεως τοϋ μετα χει~α: '' ~ 
, , ( 3~9 κέ~) και δευτερο1 ι · " , ω-_ {\a κοι{\η υπο του 
ανωτερω σ .. ν • ~ "ί 'ζ εν οτι ευu.εν ., .... " •' 

01 " καl οί προηγούμενοι, ε ιΠL ~μ ' ; , 1) αρίστως Q:yγέλλομεν οτι 
οσης, ως "Ε , - εUκαιρια δε ταυτ-υ ε χ δ- ~κτι-
έπιστημονικοί) κόσμου. πι τ,η " -θ, "νσιν τών cΕλληνιχώ·ν Σπου ων, "ε. ' 
' , Παρισ1οις Σύλλογος προς εν αρρυ ' 1']μετέρα'" προσπα&είας, εβρα-
ο εν · - Β ζ ιτ κοσuου ~ δ -,.. ' δ ..., &ιησιν του υ ω . '" , ' - c τέρου περιο ικου. 
μων τας προς ι .:f β , , δεύτερον το μον του η με 

Z ' βρα ειου τον 

f' ε δι& τοϋ αππειου 
Jευσ , 1.'!.. c , 

' , 'ι εlς τόπους ενυα υπαρ-
'Α/ f α κα'ι αί διαλέξεις χαl f:πιστημο,ν~~αι ε,κδρομα 

" • δ' ρημεληυησα1. _ , ,. , 
ι Βυζαντινό: μνημεια εν πα - Συi/όγου Παονασσου ωμιΑ'ησα\ 

χουσ ~ - "ΙtούσΊ] τοU Φιλολογικου '' "' 
Οϋτως εν t'\.1 αιι · 

οί έξi)ς έταίροι: , ' -ν Βυζαντινών μνημείων τής Δυt. Μαy..ε~ 
' Γ 2 ηριου πUΗ τω 1) Ο κ. · ω< ' ' ii _ Βερροίας.) . - , 

δ ' (Λίμνης Πρέσπας- Κασrορι ς ' 'λ περi παραγκωνισ\Jεισω' 
ονιας , Καλομ.ενσποvΙΙ- ο ς, 

'J) "Ο κ. Νικοστραr;ος -

δ 'l:.{j)~ τοU Βυζαντινοϋ ~ΕJJ,ηνισμο,υ. λλ ερ'i. έf:ορκισμών καl Εξορκιστών. ι 
ο.._ rι αδσποv ος, π ':> δ -

3) 'Ο κ. 'Άνi}ιμος aππ , Κοσμii του μελφ ου. 
'λ Πεζόποvλλος, περι , 

4) Ό χ. 'Εμμανουη , , Β ζαντινον παραμυ&ι.» 
, -) 'Ο κ φ Κοvκοvλeς με {}εμα « υ , ,. με και δύο εν Πάτραις 

και ο .. . ' ν l~l cΕταιρεια εκα ' c Ο 
ΠλΊ\ν τών διαλέξεων τουτ~ ' ' φ 'δωνος Κουκουλέ, αίτινες, υπ - ' - r μματεως κυριου αι , ,_ ' Πελο-

δια τοϋ γενιγ..ου αυτης ~α , , - ςΕταιρείας δγνωρισαν ει.:, τ"2ν , 
Επιτυχίας στεφ&είσαι, και το ~ργ~ν "τ~~αφέρον ύπΕρ τοϋ Βυζαντινου κοσμ.ου 

' πρωτεύουσαν και το εν 
ποννησιακην _ - Πατρέων έτόνωσσ.ν. c " _ 

ρα τ& φιλομούσφ κοινφ των ' διάστημα έγένοντο αι εξης: 
πα , , , δ ρείiσαν χρονικον , , οίε 

'Εκδρομαl κατα το ιαρ , δ -ον τοϋτο πολιτικον και π " -• β , ν το σπου αι c ' 
Μία διΊΊμερος εlς Μονεμ α~ια_, c ' ·καΙ. τών μνημείων τοϋ οποιου 

, ερι της ιστοριας ) ' '<l."ίζει 
' Βυζανtι"\'Ον κεντρον, π δ ' Φαίδων Κουκου .ε;. L "" 

μικον ' , /ι ι άσιο,.. ~ορλάν ος και - δ δασκα-
" "'λ σαν οί κυριοι Δ"\ασt ~ .. λ, ν της Επιστημονικης ι 
ω~~ ,;τα να έξαρ{\\1 ενταϋ&α δτι η εκδ?ομη, λπο~~ημα δτι δηλα δη δ ταύτης 
μ • ' ~ ~ ριστον επακο ' " σίω'"" 
λίας, είχε κα'ι τοϋτο :ο _::υχα. , '" Στέφανος ΕύΎενίδης προσέφερεν ετ_η ., 

χων φιλόμουσος εταιρος κυριο~ ~ - -θ-ητών του CΕλληνικου σχο-
μετασ ' ~ τΟν &.οιστεύοντα εκ των μα 
δισχιλίας δραχμας εις ' 

β ' ς - Α'γίν11ς περι της 
λείου Μονεμ ασια . ' , , ' 'ν Παλαιόχωραν της ι , .. 

Δευτέρα εκδρομη εγεν,ετο ει,ς τ~ , ώμίλησεν ό κ. Γ. Σωτηρισυ. 
" , , , ' όψεως ίστορια; ;.ιαι τεχ'\ ης 
οπο ιας απ ο απ 

~-- -- λ 225 κέξ. 
Βλέ:πε Y.~t τΟν παρόνια τόμσν σε . 

• 



384 Τά ύ:r:Ο τi'jς έταιρείας κατd τό 1926 πεπραγμένα. 

ΤρLτη εlς την έν ~ΑττιΚ'Ο μοvfιν roU άγίου Ίωάννου την λεγομένην τοϋ 
Κυνηyοϋ τών Φιλοσόφων, περl ής ΟΟμίλησεν ό αlιrό; κύριος Γ. Σωτηρίου, 

και τετάρτη εlς η)ν μοVΊlν τfjς Καισαριανής, περi. ής cδμίλησεν δ κ. Φαίδων 

Κουκουλές. 

ΆπΟ τfίς 11 ης μέχρι τής 16ης τού προσεχ;οfς 'Απριλίου συγκροτείται Εν 

Βελιγραδίφ τΟ 2ον διεitvΕς ΒυζανrιολογικΟν συνέδριον, εLς τΟ Οποίον προσ

εκλll&η ώς εiδικΟν ΕπιστημονικΟν σωματείον καl ή 1lμετέρα ~Εταιρεία, fΊrις 

έδήλωσεν 1jδη συμμεrοχΥjν εiς αuτο διa τών έξης μελών της: rοϋ Προέδρου 

της κυρίου Π. Δ. Καλογεροπούλλου, τού γεvικοίί Γραμματέως της κυρίου 

Φαίδωvος Κουκουλε καl rώv μελών τοϋ Δ. Συμβουλίου κυρίων Γ. Τιπάλδου, 

Β. Λαμπiκη κα\ Θεμιστοκλέους Βολiδου. 

Ό φιλόμουσος κ. Β. Λαμπίκης έπιi.tυμώv vι'< δώσn ω!}ησιν ε!ς rYjν καλ

/,ιέργειαν rών Βυζαντινών Σπουδών παρ~ ήμlν, Εδήλωσεν δτι .aέτει είς την 

διάitεσιν τής cΕrαιρείας τΟ ποσΟν rών πενrακι~χιλίων δραχμών ι'[:'να, προκηρυσ

σομένού σχετικοί) διαγωνισμοϋ, βραβεu&ίi δι~ αUrώv τΟ Ciρισrov rώv Vποβλη

δησομένωγ Εργων r&v &ναφερομένων πάντοτε είς την Βυζαντινfιν περίοδον. 

Περ'ι τοίJ χρόνου της προκηρύξεως τού διαγωνισμοϋ ώς κα'ι roίi itέματος 

ir' &ποφασiσυ προσεχώς το Δ. ΣυμβούΧιον. 

Ή 'Εταιρεία πληρσφορηfiείσα οrι παριl rfi έν Άirήναις διαμενούσn 

χΊ]ρq; τοϋ &οιδίμου Κ. Σά&α Uπάρχουσι ποίl./,d αUroίi χειρόγραφα άvέκδοτα, 

έφρόντισε, τtί πρωτοβουλί<t τοϋ Συμβούλου κ. r. CΥπερείδου, να 'ίδυ αύηΧ 
καl. καταλλήλως επειτα συσrήση την &γοράv των πρΟς Οφελος της CΕλληνικής 

Επιστήμης. Δυστυχώς, εν φ αί έvέργειαι της εκ τών κυρίων Γεωργίου Χατζι

δάκι, Γεωργίου CΥπερείδου, Φαίδωνος ΚουκουλΕ καi Γεωργίου Σωτηρίου 

άποtελουμένης Επιτροπής είχον ίκανοποιητικώς προχωρήσει, ή &γορα ύπΟ 

τοϋ κράτους έματαιώ&η δια τi}ν πολιτικ1Ίν Εν τfl χώρg μας &νωμαλίαv. 
~ο ~ΟδοιπορικΌς Σύνδεσμος ~Α&ηνών, έπιiruμών νd :τι:ροm:ατεύση τα διά

φορα μνημεία καl ωπεία τής χώρας μας, 'ίδρυσεv ϊδιον πρΟς τΟν σκοπΟν 

ωϋτον τμήμα, εLς δ έκάλεσε και την ήμετέραν ~Ει:αιρείαν να μεrάσχη δι~ άντι

προσώπου rης. CH "Εταιρεία, προ{tύμως &ποδεχθείσα την πρότασιν, έξέλεξεν 
ώς άνηπρόσωπόv της τΟν Σύμβοuλον κύριον ~Ανασrάσιον Όρλάνδον. 

Συμπληρω&είσης κατα τΟ παρελΒΟν Ετος όκταεrίας &πΟ rfjς ίδρύσεως της 

~Εταιρείας, άπεφασίσθ11 να Eoρrασiti] τΟ γεγονός, &φ~ ο-δ μάλιστα, κατ' εύτυχij 

συγκυρίαν, δ έορτασμΟ;: ούτος συνέπιπτε μΕ τΟν πανηγυρισμΟv τής πεντηκον

ταεrηρiδο; του σεβαστοίi αuτijς Προέδρου ώς δημοσίου ~παλλήλοu. Την 

δεκάτην λοιπόν Μαρτίου 1926, παρόντων πλείστων Εταίρων και πολλών 

Επισήμων, έωρτάσι1η ή όκrαετηρlς καl πενtηκονταετηρlς &μα, τιμη-&ένrος 

οϋτως έπαξίως τοϋ κ. Παναγιώτου Καλογεροπσύλλου, του χρηστου καl ύπο

δειγματικοϋ ύπαλλ1Ίλου καl του &όκνου Προέδρου, είς τΟ,, ζfjλον τοϋ όποίου 

τοσαϋτα Οφείλει 1~1 "Εταιρεία. 

, · 0 1926 πεπραγμένα. 
ΤΟ. ύπό της 'Εταιρειας κατα τ 
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, 'λε τα"' ~ δπερ ειχεν αναστει ι ., 
, - τi'jς Έταιρειας, , , β ) ' 

ΤΟ ε·\' Θεσσαλο-ι•ικυ τμημα c - "" β '/ ον οlιδεμ.ία δ αμφι ο ,ια 
' ' Δ αυτου ...... υ μ ου ιι ' I - ι 

εργασίας του, συνεπλη~ωσε τ~ . ο, σ ορ"{ώς πρΟς πραγματοποιησιν τω'\ 
" "τω συγκεκροrημενον {)α χω,η Ώ γ 
οτι ου , , !926 
σκοπών, οϋς προέ~ετο. I - )ιβλιο-θl)κης Ίlμών ηlιξl){}η κα~α '~~ I 

Ό &ρι\\μο- των βιβλιων της { , ελών μας εις α εκφρα-
~ - -ν 8ργων διαφορων μ ' 

- δια τf]ς. δωοεας τω 
σημαντικως ... c ' ' 

ζοιιεν τU.ς εUχαρ'ιστίας τ-t)ς 'Ετα~ρειας. I επεχοινώνησεν, dφ~ ένΟς μΕν μετ~ 
, Κατα τΟ 1926 η Ί~)μετερα Εταιρει~ -· Κοινωνίας τών ~Ε-θ·vών, εtς ο 

τού τ~~-ήμαrος της πνευματιΥ.fiς συ~ε~γ~~ιας τ~~ μετι:Χ τοϋ Εν ΠράγQ Πανεπι-
r· 1 ~ η"' αφ ετερου .. 

απέστειλε τα δημοσιευ~ατα<;: r, .,, - θlJΥητοϋ κυρίου VernadskιJ. , , 
- φ " 11 ριου ι•ια του κα\ ~ -) Q εΊς επτακοσια 

στημιακου ριz ___ ,,rιστ - ~ξανόμενα ανη ~.υον 

τα τακτιγ,α Ί1μών μέ.λη κανον,ικως ~υ 'ρω ν &.ρ ι-θ μΟς κατ α δύο συγκατα-
' ' c - επιτιιιων ε τα ι - 'ων 

καl δέκα, ηύξl)-θη δε και ο των ; Εταίρων μας τών κα&ηγητων κυρ ι-
Έ.' - διαχεχριμενωv cr ~ Εν των 

οιΊ9-μη-θέντων μετα.υ των ·..,, . .., , ίυπηρΟν μόνον ειναι οτι εκ μ , 
,Jean Ebersolt καl \Ν. Benesevιc· το~ ' , δ Aurelio Pa1mieri, έχ. δε 

~ -~:('ι , ~ τη' ν αιωνιοτητα , )) ' 
, ' με/ών μας απηΑυΕ\ εις ' Ν Λυιιπεροπου 'ως και 
επιτιμων ' 1 Β Κολοκοτρωνης, · ' 
τών τακτικών οί ι 1\{αργαριτης, . , 

' λ- "ς δεικνυουσι. ΕUάγγ. Στρατης.. , ~ τυ ω.- βαίνουσι κα ως, ω 
τα οίκονομικα της rΕταιρεια: ευ Χ ., , dτιvα έξελε·γχθ·έντα UπΟ τριμε· 

, σημειουμενα ποσα, , ΕVα~ι 
cα έv τiρ κατωτέρω πινακι 1\ιf 'J Ριχ Καραμαλίκη και . 

~ - οίων Κ η·J.ανσο ~.α, •. 
λοUς έπιτροπης εκ των κυ... ' . 
Στεφάνου εύρέ{}ησαν έν πλήρει rαξει. 

'Ο Γεν. ΓριιμματεUς 

ΦΑIΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 

'Ο Πρόεδuος 

ΠΑΝΑΓ. Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΛΟΣ 
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ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝτΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΏΝ 
ΙΔ PYTAI 

ΑΜΠΟΤ Ε. 

ΒοΛΙΔΗΣ Θ. 
ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ 1. 

ΔΑΡ ΑΛΕSΗΣ Χ
ΔΗΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Μ. 
ΖΕΡΒΟΣ Ι. 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 

ΗΛΙΑΔΟΥ ΕΥΦΗ 

θΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΛΟΣ ΣΠ 

lΩΑΝ~/i'ΔΗΣ ΕΥ ΑΓΓ. 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΛΟΣ Π Δ. 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΛΟΣ Ν. 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΛΟΥ 'l'οΥΛΑ 

ΚΟΥΚΟΥΛΈ ΑΝΑΣΤΛΣΙΑ 

Κ ΟΥΚ ΟΥ ΛΕΣ φ. 

ΛΑΜΠΙΚΗΣ Β. 

ΛΟΥΚΙΔΗΣ Γ. 
ΜΑΘΙΟΠΟΥ ΛΛΟΣ fi. 
ΞΕΝΟΠΟΥΛΑΟΣ ΓΡ. 

+ 0 ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕτΙΟΣ Μ.ΕΤΑΞΑΚΙΣ 

+ ilΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥ ΛΛΟΣ Κ. 
-;· ~ΑΡΟΓ ΛΟΥΣ Π. 
ΣrΜΩΝΙΔΗΣ Β
ΣκοΥΤΑΡΗ 1\ΕΛΛΗ 

ΤΙΠΑΛΔΟΣ Γ. Ε. 

+ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΛΟΣ Γ. 

!ν!ΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓJΠΑΙ 

ΕΘΝΙΚΗ . ΤΡ ΛΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΠΑΓΓΕ!ΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΛΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚf<~ Υ ΜΑ ΤΩΝ 
0 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΕΥΕΡ ΙΈΤΑΙ 

Το ΑΘΉΝΗΣΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟΝ 
ΑΚΙΛΟΓ ΛΟΥΣ ΑΝ ΑΣΤ ΑΣΙΟΣ 

ΑΜΠΟΤ ΕΥΓΕΝΙΑ 

ΔΕΛΤΛ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΔΕΛΤΑ ΠΗΝΕΛΌΠΗ 

ΕΚΚΛΗΣIΑΣΤΙΚΟΝ Τ Α.Μ~ΙΟΝ 
ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

ΚΟΡΚΟΔΕIΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚοΥΚΟΥΛΕΣ ΦΑΙΔΩΝ 

ΛΑΙΚΗ ΤΡ ΑΠΕΖΑ 

ΛΑΜΠΙΚΗ ΣΟΦΙΑ 

ΛΑΜΠΙΚΗΣ ΒΑΣΙΔΕΙΟΣ 

ΛΙΑΝΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

ΛΟΒΕΡΔΟΣ Δ!ΟΝΥΣ.ΙΟΣ 

·( Α. ΜΑΚ. ΜΕΤΑΞΑΚΙΣ 1'.1ΕΛΕ'lΊΟΣ 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 

ΟΙΚΙΑΔΗΣ ΜΙΧ. 
ΜΠΕΝΑΚΙΣ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ 

ΠΟΥΡΗΣ ΜΙΔΤ . 

ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 

ΤΡ ΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ 

ΧΩΡΕΜΗ ΑΛΕΕΑΝΔΡΑ 

ΧΩΡΕΜΗΣ ΚΩΝΣ'ΓΑΝΤΙΝΟΣ 

ι\Ωt'Ι-!ΤΑI 

ΓΕΝΙΙ{Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΔΛΑΔΟΣ 

ΒΕΛΙΣ.Σ.ΔΡΙΟΥ lΩΑΝΝΗΣ 
ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑτΙΟΣ 

ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΖΑΡΙΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
θΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ!ΟΣ 

!ΓΓΔΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΚΑΜΙΙ:ιi:ΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΑΡΑ}t1ΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

·j· ΠΑΝ. ΜΗΤΡ. ΚΙΤΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ 
ΜΥΛΩΝΑΣ 

κvτικΑΣ ΔrοΝΥΣΙΟΣ 



ΤΟ ΠΡΩΊΌΝ ΔΙΟΙΚΗΠΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 

ΤΗΣ Ε'JΆΙΡΕΙΑΣ 

Πρόεδρος 

·j· Η.Α . .Σ. 0 2\fΙ-:lτΡΟΠΟΛΙτΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 
ΜΕΛΕΤΙΟΣ 

Γεν. ΓραμματεVς 

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 

'Αντιπρόεδροι 

Ι. Μ. ΔΑJΙiΒΕΡΓΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΚΟΙΙΟΥΛΔΟΣ 

ΙΩ. ΖΕΡΒΟΣ 

Ση. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΛΟΣ 
ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΛΛΙΓΆ 

ΝΙΚ. Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΛΟΣ 
ΠΑΝ. Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΛΟΣ 

Ταμίας 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε_ 'ΓΙΠΑΛΔΟΣ 

Σύμβουλοι 

ΑΡ. ΚΟΥΖΗΣ 

ΑΡΧΙΜ. ΧΡΥΣ. ΠΑΙΙΑΔΟΠΟΥΛΛΟΣ 
Ι{. Ν. Ι:ιΑΔΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΠΙΡΙΟΥ 

ΤΟ ΝΥΝ ΔΙΟΙΚΗ'ΓJΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 

Πρόεδρος 

ΠΑΝ. Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΛΟΣ 
Γεν. ΓραμματεVς 

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥ ΛΕΣ 

"Αντιπρόεδροι 

Ι. Μ. ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ 

ΚΩΝΣΤ. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ 

ΒΕΗΣ Ν. 

ΒΟΛΙΔΗΣ θΕΜ. 

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΛΟΣ Lπ. 
ΚΟΥΖΗΣ ΑΡ. 

ΛΑΜΠΙΚΗΣ ΒΑΣ. 

Ταμίας 

ΓΕΩΙΨΙΟΣ Ε. ΤΙΠΑΛΔΟΣ 

'Έφορος τής Βιβλιοi}ήκης 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

Σύμβουλοι 

0ΡΛΑΝΔΟΣ ΑΝΑΣΤ. 
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡ. 

ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΛΦΡ. 

ΥΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡ. 
ΧΟΥΔΑΒΕΡΔΟΓΛΟΥΣ ΣοΦ. 

J 
i 

ΤΗΣ Ε'ΓΑΙΙ"ΕΙΑΣ ΜΕΛΗ 

ΕΠΙΤΙΜΑ 

A.xλSTλSSIEnl: Dηλσ. 
K\xn~cι: Ν. 
BExESEYr( \\'. 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΛ. 

HRECCl.·\ Εν. 

BRI~HIER L. 
ΒRΟΓ\ΓΕR FR.λ.XC. D. SΠΙΟΧΕ 
Βι:RΥ ]. Β. 

CAJλ-\J.'ΛJ.-Cli ] . Ρ. 

CuLJ ... rxrπ Ρ. 

])A\'i'KI:\'fι:)R. l\'f. 
Dr<:r.-.EHA ΥΕ Ι-!1 tΨOL. 

DrEHr.- Cn. 
EBBRSOJΛ' J. 
GEELAXD Ε. 

Gn:Iix;urHE Η. 

JHRl'IlλXIO?\ Gι.ΊL. ])Ε 

HEJSEXHERG Α. 

t ΚΓRΤΖ ED. 

HESSELIXG }). 

;· Α 2:. 2\fΑΜΕΛΗΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ 

J.\fRRC~ΔΊ'l SrL. 
::\IRRTEX ER. 

Λ. Θ. Il. l\ΙΕΤΑΞΑΚΙΣ .:\ΙΕΛΕτΙΟΣ 

:.\lrLω~n. \\', 

lΊfiLLET G. 
:.\fι:η.Λτr FR. 

-r PλL:i\iJERr Α υ η.. 
P.\\'OLI:::\'I PAOLU 
I>ER::\OT Η. 

1>οΥ};ΣΟΣ ΔΗΜ. 

Scr-rLΓ.:.\1BEH.GEH. G. 
SτrtzYGo\\:sκr ;os. 

Α. Υ. τ .. υ~,υη l\fAKOXEX 

Τ.\ I:CRΛ.LI OR. 

υsγnχsκο F. 

ΤΑΚτΙΚΑ 

'ΑγαπητΟς Σπ1}λ. 

'Αγγελετόπουλλος ΓΙ. 

'Α γγελδπουλλος Θc·οφ. 

'Αγγελόπουλλος 'Λθά1'ατος Άριστ. 

'Αδαμ.αJΙτιάδης Βε1ιέδ. 

"'- 'ΑθαJ'ασι.άδης ΛΙποδοσάκης 
..,~ Α.Σ. ΆΟψ'αγόρας μητρ. ΙΙαραμ,υθ. 

'Αθηγογέιιης Ί. 

A.zil{;"er {f/. bVιg·raιιι 

'Ακίλογλοvς 'Α·ι'αστ. 

'Α_λεζω,δρύπουλλος 'Αλές. 

Άλεξιάδης Άl,έξω>δρ. 

'ΑJ.εξιάδης Ί. 

'Αλεξιάδου ΚJ.ειοJ 

"Αμαντος /(. 

"Αμποτ Εύγεν[α 

• Αναγνωστόποvλλος Γ. 

• Α vαγ1'Wστόnουλλος Δ. 
, ΑΝωτασόnουλλος f( 

< Αnαλοδi]μ.ος Γ. 

'Αποστολάκι 'Άγ. 

'Α:ποστολάι::ις /( 

'Αnοστολtδης Ι: 

'Αρ6αrιτάκης Γ . 
'Αργυρδπουλλος llερ. 

'Α ργυροπο1lλλου .1.W. 
Ασκηη5:τοvλλος Γ. 

. Βαλάκις Π 
Βαλλέττας Γ. 

BaligΦzd Λlb. v. 
Βαρδά,ις Σπ. 

Βάρδας 'L 
Βαρουξάκι Αlκ. 

Βασιλειάδης Β. 
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Βαφιάδης Στέφ. 

Βέλλης Ί. 

Βελιω•ίτης Θωμ. 
Βελισσα.ρίου ~Ι. 

Βενιζέλος Κυρ. 

Βερέττας Ί. 

Βεργαρδάκις Κ. 

Βλάχος Άσημ. 

Βογιατζίδης 'Ι. 

Βολανάκις Λιfω,. 

Βολονάκις 11fιχ. 

Βορνόζης Ζάχ. 

Βρυζάκις Άθ. 

Γ'α6ριηλίδης Άναστ. 

ΓαζiJς Άντ. 

Γαλωιόπουλλος 111ελέτ. 

Γεννηματii cΕλ. 

Γεγνηματiiς Θεόδ. 

Γερακάρης Ί. 

Γεωργαλii Ίοvλία 

Γεωργαλii Ρέκα 

Γεωργιάδης 'Α ριστείδ. 

Γεωργιάδης Γ. 

Γεωργόπουλος J\T. 
Γ'εωργοιίλης ·Η ρ. 

ΓιαDόπουλος [{. 

ΓιανJ'ηκώστα Στέ? .. 
Γιωι1,όποvλλος J\T. 
ΓιωΨοπούλλου 'Αλεζ. 

Γιατράκου Παϊσία 

Ιίοτσαλίτου f(αλ. 

Γοιίδας !J.iιχ. 

Γοvδi]ς ]\Τ. 

Γριζiiς Δ. 

Δαliόnουλλος Ί. 

Δαλαμάγκας Κ 

Δασκαλάκις ΌΑποστ. 

Δε Βιάζης Σπvρ. 

Δεληγιάι11ιης Π. 

Δέλτα Κ 

Τακτικά Μέλη. 

Δέλτα Πψ. 

Δέλτα Στεφ. 

Δέ11διας Μ. 

Δεσμίνης ΔημοσΘ. 

Δευτερα7Ός ]fαρίΨ. 

Δζανίδης Στέφ. 

Δημάρατος 'Ι. 

Δημητρακάκις Στέλ. 

Δημητριάδης Κ. 

Διjμου Κ 

Διαμαντόπουλλος Άδ. 

Διαμωιτόπουλλος Διο1'. 

Διαμωιτοπούλλοv Μ. 
Δοω,ίδης ΆΙ. 

Δο6λέτης Γ. 

Δ οξαρiiς Εlρφι. 

Δούβλης ΕΜγγ. 

Δούκα 'Αγγελ. 

Δούνιας Θεοδ. 

/ Δραγούμης Κ. 

Δραγούμης Φίλ. 

Δρακό.πουλλος Γ. 

~ Ελεό.πουλλος 1Υικηφ. 

~ Ελεοπο{;λλου f(αί.ί.ιρ. 

'Ελευ{}εριάδης ]\~ 

'Ελευθεριάδου 'Αριάδ. 
'Ελευθερουδάκι cΕλ. 

'Ελευθεqουδάκις Κ. 

'.Ε"'λευθερουδάκιc Λfιχ. 

'Εμπεδοκλιjς Γ ρ. 

'Εμπειρίκος Γ. 

'Εμπειρίκος Γ .flf. 

'Εμπειρίκος Κ 

'Εμπειρίκος Λεων. J.l1.. 
• Εμπειρίκος Σταμ. 
'Εμπειρίκου cΕλ. 

"Εξηντάρης Γ. 

Εύγε11ίδης .Στέφ. 

Ζαλοκώστας ](, 

Ζαλοκώστας Χρίστ. 

Ζα,ιιπ!.δης 'Ιωω~. 

Ζαρίφης Γ. 

Ζάχος Άριστοτ. 

Ζέγγε!.η Καίτη 

Ζέη Α! αριέττα 

Ζέπος Δ. 

Ζερ6ουδάκι Χρυσ. 

Ζ1jζου Πόπη. 

Ζίφος Μ~ιλτ. 

Ζίφου ΜεJ.πομ.. 

4οvμπο1ιλίδης ;_Υ. 

Ζωγράφος υ. 
Ζωγράφου Ε~γ. 

Ζώης Λ. 

'ΗJ.ιάσκος 'Ι. 

'Ησαίας Γ. 

Θάνος Δ. 

Θεοδοσιάδης Παν. 

Θεοφανίδης Ί. 

Θεοφiλης Ί. 

Θεοφιλοπούλλου Ε1Jρvδ. 

'Τγγλέσης 'Ι. 

'lγγλέσης Σωτ. 

'ΙζαηλοJφ Λfί>•α. 

'ΙωωΨίδης 'Αλέξ. 

'Ιωωιγίδοv ΧρυσάJιθη 

Κα6αφάκις Διομ ... 
Κα6αφάκις Χριστ. 

Παζάζη Μ. 

J(ακριδi]ς Ί. 

Καλαποθr.iκις Δ. 

Παλ!.έργης Γ. 

Καλ6οκορέσης Δ. 

J(αλ6οκοQέσης Αεων. 

Κα!.ιτσουγάκις Ί. 

Καλλιγά Αίμ. 

J(αλJ.ιγδ.ς ΠαVλ. 

[(αλογερόπουJ./.ος Δ. 

[(αλογερδπουλί.ος Δtο1'. 

Καλογερόποvλλος 1{. 

ΊΌ.κτικα Μέλη. 

](αλογεροπούλλου c Αγ111) 

Καλογεροπούλλσυ Τούλα 

J(αλομεJJόπουλλος Νικόστρ. 

Παλ τσέτης Ά χι!.. 

Καλύ6ας Δ. 

Πα!. υιiίτης Δ. 

Κα!.v6ίτης Ποσμiiς 

ΚαμπαJJάκις Πάτρ. 

Καμπάνης ΛεωJι. 

Παμπiiς Ν. 

Παμ.,πrlς .Σιμ. 

J(αμ.πέρος Δ. 

J(α,δρ>jς Εl;θ. 

Καναρέλη J.Υίτσα 

](ανέτσιος Γ. 

Καντζιλιέρης Στυ!.. 

Κα11τώρου Δfίγκα 

Παπερώvης Ν. 

Καραμαλίκης Ριχ. 

Παραμiiνος Δ. 

~Καοανικόλας Π(ί.'Jιος 
' ' 
Παργιωτάκις ]\τ, 

Παρζijς Κ. 

ΠαροVζ ος Χρίστ. 

Καρπάθιος Έμμ. 

Παρτσι6άνης Θεόδ. 

ΚαστανrΧς Θεόδ. 
Καταλiiνος ΛΤ. 

ΚατσαντώJιης 'Ηλ. 

Κεραμόπουλλος Ά11τ. 

Πιοίισης Δ. 

f(οϊμζόγλοv ΡαλλοV 

Κο,Δδης Ν. 

Κοκόλης ](. 

Ποκόλης Σπ,υρ. 

Κο!.λιι,ιάτης 'Η!.. 

Κολλυ6ii Θά!.. 

Πολλυ6iiς Ν. 

/ ΚΟλοκοτρώνης Β. 

Κο!.ύμοας Ί. 

391 
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l(ογτογιάν1ιης 11. 
Η.ορκόδειl..ος Δ. 

Πορσμηλaς Γ. 

f(οσμετiiτος Κοσμiiς Φωκliς 
Κοσμοπούλλου Σοφ. 
l{οτζι&ς 1ι.τ. 

Πουϊμουτσόπουλλος Δ. 
Kovκovλiiι:; Γ. 

f(ουκουλi 'Α11αστ. 
Πουκουλε i1f. 
f(ουνούπης ΣταVρ. 

Κσυτρέλης Π. 

Πουφiiδος J( 

Πουφος Δ. 
f(οφοιfiς Ι~ 

ΚρητικΟς ΕVάγ. 

ΚρητικΌς Ν. 

Πριεζijς 'Α1'δρ. 
Πρiνος ΆΟα,, 

J(τενliς Χριστόφ. 

J(υδωνιάτης Πα11. 

Κυδωνιάτης .Σόλ. 
Πυριακiδης 'Αριστ. 
Κύρκος Εύάγ. 

Κύρου Άλέξ. 

Κύτικας Διο11. 

f(υπαρίσση ΙΩ.εοπ. 

J(ωνσταντινίδης Λfιχ. 

f(ωγσταντινίδης Πέτρος 
[(ωνσταντόπουλος }ι.ί_ 

Λαδiiς Χρ. 

Λαζαρ'Γfς ΘΕόδ. 

Λαμπαδαρiδης Άθ. 
Λαμπίκη Σοφ. 

Λαμπρίδης Γ 

Λάμπρου "Α πια 

Λαρδς f.?Ό 

Λάσκαρης Μιχ. 
Λαχανάς Β. 

ε;JΙ XJ.').),- Άθ. 

Τακτικό Μέλη. 

Λιάμ;τεης Χαρίλ. 
Λιωιiiς Ζαχ. 

Λιθοξόος Ν. 

Λιώκης Λεω1'. 

ΛοΟέρδος Διον. 

Λο6έρδος 2Πυρ. 
Λοjiοθέτης Κ. 
Λού6αρι.ς iY. 
Αουζέας Β. 

;ι'· Λυμπερόπουλλσς ...._71{ 

Μαζαράκις 'Αλ. 
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Περιεχόμενα, 

Πουλίτσa Πά·vay 'Επ , , i} , 
Όnλά δ 'Α , ιγραφαι, εν υμησεις καi σιγγίi.ια έο Εύρυτανίας 

ι; ν ου νασΙ:" Έπιγρ ' 'ξ , ) · · 
. ; ~φαι ε εκκ .ησιών τών -~Αγράφων . . . . 

Νεωτεραι ερευναι Εν άyίφ Τίτω τη-ς Γο ' 
Κα λ'δ π Τ' ., . • ρτυνης. . 

e~ ' ου · ο επος Διγεvη Άκρ' , , , 
" , Ε ιrα κατ α το χειρογραφον Μαδρί. 

της η σκουριάλ. 

Βολίδσv Θεμ Μ' β · 
· ια μετα υζανrιvη έπιγραφή 

Βιβλιοκρισίαι . . . . . 
~Επιστη μο.vικα'ι , ' 

ανακσινωσεις. 
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Έξεδό-6-η έπιμελείQ. Φ. Κοuκουλε καί Κ Δ β , 
· · υο ουνιωτου. 
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REsτJME DU YOLUME. 

Phaedon Coucou/es. Mariages des rois et des despotes pp. 3 - 27. 

L'auteur ayant traite dans 1' «Epetiris» de l',annee passee du 
n1aricige populaire byzantin, s'occupe dans le present voluιne du 
ιnariage des rois et des pι·inces. (Choix de Ι'epou.se, sa reception, bene
diction, pompes, festins etc.). Ses sources sont les textes du ι-noyen age. 

m. a. Sur Je sobriquet «Boliaris)> pp. 333- 334. 

Ce n1ot tH~o- grec qui s'applique aux n1endiants et aux gueux, 
vient du ιηοt byzantin * έμβολciριο; qni designait 1e pauvre instal1e 
dans les f.μβόλοις des byzantins οiι il den1andait l'aUt116n-e. 

Q, Hadjίdakis. Le mot ga1iιnatias est· il vraiment byzantin? pp.28- 33. 

L'auteur repousse 1'opinion de Μ. F. Justensen de Java, d'apres 
Jaque11e ce ιnot est derive du verbe χαλιμάζεl\' en indiquant 1es diffi
cu1tes plιonetiques et typiques qui resulteraient d'une telle derivation, 
Il observe menιe que ce mot n'etait en grande usage au ιnoyen age. 
Ι1 accepte plutδt l'opinion du Suedois Μ. Ne1son qui pense que gali
nιatias provient du gallus- μciι~εια qui se rapporte au 1anguage des 
etudiants. 

m. a. Ένταλώνω pp. 248. 

D'apres l'auteur ce verbe provient non pas du non1 τάλως= soleil 
mais de l'ancien verbe * &.ντ- &.λοάω. 

Etlenne Xanthudίdes. Provinces et villes de Crete. Etude topony
miqne pp. 34- 66. 

L'auteur chercl1e l'origine et donne l'explication des nοιηs de 
clΊacune des 20 provinces de Crete tant au ιnoyen- age que dans 
les temps ιnodeι-nes, ainsi que celles des trois grandes villes, Candie, 
La Canee et Retlιyιnno. 

C. · Dyovounίotis. Participation d'Epiphane eveque de Constantie a la 
condanιnation de J ean Clιrysostome pp. 67-84. 

L'auteuι· croit que les renseig·nernents des sources sur Je voγage 
d'Epiphane a C/p1e, ses agissements et son depart de Ja capitale ont 
etC ol).scιιrcis et c1έ-natures d'une part sous l'influence de la lutte 
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aιgιιe contre lΌrigenisιne et de IΌpposition d'Epiphane contre Chry~ 
sostoωc et cl'autre part Λ cause de Ja tendance a apaiser cette oppo
sition, qιιi siφarait cleux eωinents peres c1e i'EgJise~ afin d'effac1ιer 
cl1ez eιιχ l'asρect des faiblesses et des passions huΠΊaines. Apres cette 
purifica:ion cl.es source.s, 1'auteur arrive a la conclusion que la parti
cip<ιtion d'Epipltane a Ja condaιηnation cle Clιιγsostotne tirait son 
i1ηpoι-tance ρaι- la sitωιtioπ eιevee qιι'Epi.pl!ane occupait dans I':έglise. 
et par l'exρloitation faite par les enneωis de Clπγsostωne de cet 
incίdent f§.c}ΊeUX clfι pour Ja pJupart 3_ UΠ tηaJentendu et gτossi par 
des intrig·ues et des ρropos tendancieux. 

Α. Si'galas. CJιιγsippe pι·eslη,tere eJog·e a l'aιτl1ang-e l\,Iichel pp. 85-93. 

JJauteur ρublie ρour la ρremieι-e fois cet eloge tire du Codex Va
ticanus-BeriJeι-inus gr. 481. (IV. 63) sιιι· des ρlιotograρhies qu'il a !ait 
faire a Η.οιηe. Dans son introduction critique l'auteιir nous apprend 
qui c'est I ... eon Allatius qui le })reιnieι· a fait ιnention de cet eloge. 
Πans l'«Epetiι-is» du 1925 1-ir. Sigalas avait c1onne nn au.tι-e ι§:Ioge dιι 

111€ιηe Cl1ι-γsipl)e, celui de St. TI1eodore. 

Christophe Nomicos. La bataille de Mδte et le toιηbeau de Dja'far
el- Taiγaι- ρρ. 94-112. 

Aνec Ι 2 ρlanclιes reρresentant le clιaιiψ de bataille et differents 
aspects du ιηausolee de Dja'faι- ainsi que des inscriptions funeι-aires 

de son tombeau. 
La bataille de M6te (629) et la ιnort du coιιsin dn ρroplιete con

stituent une des plus iωportantes pag·es cle l'islan1isme naissant. L'au
teuι· decrit le clιaιηp de bataille, les ruines du Mesl1ed et les ιnonuωents 
funeraires du lieu. Il complete le travail de fen C!ermont Ganneau 
qιιi aνait etudie les inscriptions funeraires (Rec. dΆrchι§ol. orientale 
ν. ΠΙ ρ. 278) c1e maniere a etablir l'autlιenticite du tombeau de Dja'far 
et l'exactitude des renseignements historiques sur cette bataille. 

Michel Ooudas. Docun1ents bγzantins conserves dans le Couvent de 

Vatopedie au Μ' Athos pρ. Ι 13-134. 
L'auteur aνait ρlιotogτaρhie en 1913 ces sept docuωents qn'il 

publie aιιjourd'lιui, d'aιιtant ρlus que quelqu'uns ρarηιί eux ont ete 
publies entι-e temps ailleurs assez ιnaltraites. 

Α. Xyngopoulos. Une icδne de Theotocos Hodigitria pp. 135-143. 

L'auteur decι-it une ·icδne de la Ste Vierge dite «Conι1uctrice» 

qui se tωuve a Salonique dans l'eglise de S' Nico!as l'Orplιelin depen
d:ιnt ιlιι couvent des Vlatacles. ElJe est inteι-essante paι- ςa teclιniqne 

i 
I 

I 
"! 
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. 11 d "ntures muι-ales. L'auteur la fait surmonter au Χ\!Ι 
~~stree~ρ~ . ·• 

lus tard Sur l'autre face de Ja ρ!anche ι! )' a une autre ιcone 
s.=ρ . . . 

P
resentant Ste Vanrara qui n'est pas aussι ancιenne. 

re ι· 
Ν. Biinescu. Un recit en grec νulgaire de la construction cle Ste Sop 11e 

pρ. 1 44 - 1 60. . , 
Aρres une introduction critique redigee en franyωs 1 auteur 

d C d Haι-c. VII 43. Ι! a ete ecrit en 
donne le texte de ce ι-ecit tire u ο . " . 

1 1 ιre d'un arclιetyρe 
1619 et i1 n'est que la translation en , an~ue vu _ga 
en langue coπecte dont souvent a ete faιt mentιon. 

Ν. J. Yannopoulos. Sceaux en ρlοωb d'Halιnyros ΡΡ· I 61 -167. 

D 
. ι· n et etιιde des dix sceaux en plomb provenant de 

esαιp ιο 

l'eparchie d'Halnητι·os et appaι-tenant a l'auteur. 
"d "d. Un eloge cle Manuel Holob6lus en lιonneur 

χ enophon Sι erι es. 
de Michel Paleologue. (1259- Ι 282) ρ ρ. I 68- 192. . . 

'I e et inedit tire du cod. Vinodob. phιlos. p!Hiolog. 
Cet e οσe anonyι11 ' . I' t 

·.. . " . t . e' te' lu en nresence de Mιchel par au eur, 
--ο-• xπre paraι avoιr 1:' 

3~: :: doit :s etre autre que Manuel Holob6lus, dont sont l:s text~s 
q . , Ρ · t luι· de l'eloσe dans Je code. Holobolus faιt 
uι pι·ecedent et suιven ce b • • • 

q ι· d I fuι"te de Mic!ιel aupres le Sultan d'!conιuιn,de sa vιctoιre 
men ιοη e a . f · · · 
en Pelagonie (Ι 259) snr Jes Latins, dont le ρrιn~e. fut aιt,.Prι:oι:nιer 

I 
clio-nitaires. Apres une aussι orιg-ιnale qu ιngenιeuse 

aνec que ques δ . 1 d ·ι· d Ν-υιη~ 
, : d I ville de Genes, ι! par e u traι e e ' 
etγιηologιe du nom e a bl. t des cadeaux 
ρ!Ίaeon (Mars 1261) entre Michel et cette reρu ιqιιe e . . 

ue l'em eι·eur fit a celle- ci. Ce sont deux ι)epla, dont le pιemι~r 
~ortait ι: ρortrait de l'emρeιeur, t~~d\sq~e ~_" le ~~c~:~r:; :~Υ;:: 
le ιnartyre de J'eponynιe de la catlΊe ι-a e c e en:.s u NI.useo Bianco 

De ce second peplum conserve a 
~:s ~~:e~a~;:t::r donne une reproduction. Il reproduit egalement ~11 
~Iyωne cle Holob6lus qui avaίt ete deja publie par Max Treu, ωοιns 
un veι·s, et tire du tnenie code. -

S t . . u La S" Trinite de Cranicli pρ. 193- 20J. Qeorges ο ιrιο · . , , 
I..ι'auteur decrit une petite eglise passee inaρerςue JUSqu': pre~,, 

t f ωe ιle croix Ja nef transversale se com 1nan 

:~:~ ~~~~:f eiΌn;;tu~~nale uniqne, J::e~lι~s:r~:~;:,~ ~: ::~~:~rι~ι\1:11~;: 
la preιηiere en date de c~ tγpe, 1 , : XIIIe s constituent un 
, 246 Des restes des peιntures ιnuι-a es u : . :1 ~ .t 'c"ιeux r)οιιι· l'etιιde de Ι'eνο1ιιtiοη de 1a peJnlure b)ιzantιne 
e eωen pre . 
penιlant sa cleι-nieι·e μeι-iocle. 20 
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Dans 1' «Epetiris» de J'annee asse 1' • 
(p. 246- 276) d' t . Ρ e auteur avaΙt fait counaitre 

au res peιntures non . 
d' Egine de 1282 C d , ' encore sιgnalees, d'une egiise 

. es eux etudes contrib b 
de l'art decoratif bvzantin G , u~nt ea1,1coup a 1'exaωen 

-' en rece a van t l\1ιstra. 

Oeorges Πpaldo. Les byzantius . t 'I d 
, r • , - avaιen ~ι s es ArnΊoίries? pp. 206-222. 
Μ TφaJdo etudie Ja question des . . . 

au point de vue heraldi atJηOlrιes cl~ez Jes byzantins, 
G D que, et se basaut sur ce qω a ete publ'. 

oar, ucange, Vulson et autres t d -e . ' ιe par 
les etudes a ce r au eurs u 1/ . sιecle ainsi que sur 
LaΙnbros 'svorponopos,tdes savauts SchJuΠΙI>erger, FriedJaender, Kδhue 

' os e autres concJut 1 bJ ' 
usage chez les b ι· ' que e c, ason)) n'etaiι pas en 

γzan ιns. 

Michel Lascarίs. Theodore 
lie Jean. pp. 223-224. 

Ange fils du Sevastokrator de Thessa-

D'un passage du poeme de Ma J Ph' . Α 
Glavas ]'auteur deduit ] . noue ΙIΙ au protostratO!· MicheJ 

que e pet!t nοω d'Ange fils d ] 
krator de TlΙessalie fut Th, d 1 ' e ean Sevasto-

' eo ore, )attu par GJ ~ UJort peu apres 1299_ avas <.n 1288-1290 et 

. Α. Α. Papadopoulos. Exorcis111es et exorcistes. pp. 225- 234. 
Les exorctSUles dίis a d . . ' . . 

ont donne najssance a une ies ιaιso~s reiJgJeuses c]Jez les Hι§breux, 
avec 1'1Ίabitude de _c asse socιa1e, ce11e des exoι-cistes. Ce11e-ci 

s exorcιsωes passa de Ia . , t, I 'b . 
societe clH·ι§:tienne. Au cours de . , I . socιe e Ίe raique a Ja 

sιec es suινants un · · 
proque s'est operee entre 1 • • ' e penetrat1on reci-

. es exorcιsnιes rι§I 1 gieux et 1 . 
populaιres, ces derniers n'ι§:t t 

1 
. . es exorcιsιne.5 

anciennes grecques. an que a contιnuatιon des incantations 

Emm. Pezopoulos. Contributious critiques et g-ra11lnlatica]es. pp. 235-248. 

Le~ tΙ'OlS preΠ!Ιers Cl!apitres de cette et "' . 
Je prenl!er voluωe de l'oEpet' . D ude ont deJa parl'U dans 

trιs». ans Ie Ψ ch 't 1' 
que le coωpose &:νόμιμος eω 1 ~ , apι re · auteur constate 
correct. Le 5" cllapitre ι· Ρ oye par 1 hy111uograp1Ιe Joseph est 

con ιent tous Ies noUl , 
avec sens passif ΙΙ Υ est de111 t , s coωposes en- βαφος 
phyJacte SinΙoc~tte ne doΙ't on :et que ~~ fonne κοκκόβαφος de Theo-

. pas e re corng·ee β , 
c]ΙapΙtΙ·e 6" l'auteur . en κοκκο αφης. Daus Je 

exatntne coωnΊent et Ρ . . , 
Jes post-classiques et Jes b , t' ] O~rquω a pred0111ΙUe chez 
' . yzan ιns a forιnatωn d'ad" t'f a racιne νerl)a1e et termjn, Jec 1 s cωnposes 

es en - ος proparox:γtones aνec sens passif 

Resume dn •·οlιιηιe. 403 

au lieu en -ης. Αιι chapitι-e 7'-' il proρose de corriger le βασιλέως λύσις 
(Geoponica 1, 8, 8) en βασιλέως λείψις. Le cl1apitre 8 explique l'expres
siόn δωδεχι(τειχος πόλις appJiquee a la Sτe Yierge. 

Αιι cl1apitre 9 l'auteur demontre que la forn1e correcte de φωτο.υ~ 
γ1Ίς est φώταυγος. ·ι,es analogues χρύσαυγος, εξαυγος etc. sont des fonna
tions post- c]assiques a Ja place c1es adjectifs composes en -αυγής. 
Le 1 0' cl1apitre rappe!le la tradition c!'apres laquelle la sainte croix 
etait coιnposee des tr.ois aι-bres entrelaces, cγpres, pin et cedre, d'oll 
les expressions τρισύνι~ετnς σταυρός, τρι.δενδρία, τρίξεστσν ξύλον etc. 
Le cl1apitre 11 traite des νeι·bes composes άμπελοτέμνω, ι'1ρυοκόπτω, 

άτμοπνέω etc. qu'on rencontre dans des papγrus et cl1ez des auteurs 
byzantins et qui sont foι·mes, contraiΓement a l'enseigneιnent de Sca
liger. Dans le cl1apitre 12 l'auteur donne une serie de νerbes compo
ses de deux verbes qu'on rencontre aussi bien chez les anciens que 
chez les 1)γzantins et qui sont analog·ues a plusieurs verbes de Ja 
Ί~ngue populaire neo- grecque. Au chapitre 13 l'auteur corrige 
παρλύειδον en πολύειδον et άγρι0μάλη en δ.γριομαλάχη, n1ots pas encore 
enregistres. Enfin au cl1apitre 14 l'aιιteur fournit une nouveHe preuve 
du ΠΙΟt σκάμμα (eau de lessive.) 

Basile Stephanίdes· Les papes et les Synodes cecuιηeωques. pμ 

249-253. 

L' auteuι- dernontre que les papes quoiqu' ils se consideraient 
des lΌrigine comme l'autorite supreme en matiere dogmatique et paι
consequence ils n'acceptaient les Synodes que coιnme cles corps 
consultatifs, pourtant avant la separa.tion, ils ont ete souvent obJiges 
d'adιηettre non seuJement l'exaιnen des leurs dι§:cisions par des 
Synodes nιais ιηeme de se confirmer a des decisions synodales con
traires a leur sentiment. Ι1 y a lieιι c'est a diJ;e de disting·ueι- entre 
leur principe autocratique et son appJication pratique. Cela en reponse 
a 'ΜΓ ν. Grιιιlle1 qui dans l'«Echo d'Oι-ient>> refusa l'opinion de l'au
teur forωulee dans Je 1"' vol. de J'«Epetίris" d'apres Jaquelle les papes 
Celestin Ι et Leon Ι ωettaient lenr autω·ite papale au pied egal 
a celle des Synodes. 

L. Zoes. Notices biographiques sur la faωille Moιιzaki pp. 254-256. 

Famille d'orig·ine albanaise dont p}usieurs ωen1bres ont ι§te distin
g·ues comn1e s t r a t l1 i ο t a i ση volontaiι-es des ceux qui, au ιnoyen ftge 
et dans des ten1ps plus ιηodernes, prenaient ρart dans les g·uerres de 
l'Europe. Les goιιvernenΊents qui profitaient de leurs services cedaient 
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a leurs fatnilles de :vastes ρroprietes dans les pa)'S gτecs. Ainsi Jes 
l\1ouzalci avaient·des fiefs en Albanie et a Zanthe. I .... iee avec Ies ιnai
sons les plns distinguees cette faιnilJe est encore tres l1onorableιηent 

representee dans Ia societe grecqne. 

Ρ aπ. Poulitsa.. Inscriptions, rappels et bu!]es en Eurγtanie pp. 25 7- 298. 

Etude divisee en deux parties. Dans la pι·en1ieι·e l'auteur nous 
donne une centaine cl'inscι·iptions de fondation, dedίcatoires etc. et de 
rappe1s (ένflυμ1jσεις) soit des notes de toute na-ture jπovenant de cEffe

rents points de l'Eurγtanie et principalen1ent des n1onasteres de 
Tatarni et de Proussos, toutes datees apres la prise de Constanti~ 
nople. La ;;;econde paι-tie contient Je reg·lenΊent du rηonastere cle 
Tatarni e1a1Jore par son fondateur David en 1556 et quatre IJulles 
des patriarcJ1es cecoumeniques Dionysios !Ι (1556), Tl1eo1iptos !Ι 

(1586) Partbenios IV (16 76), et Gregoire V (1 798) concernant ce mona
sterc et interessant des monastCι·es et la gestion de ]eurs biens. 

Anastase Orlando. Inscriptions de q·ueJques eglises d' Agτapha 

pp. 299- 300. 

Cinq inscriptions reiatives a Ja clecoration 1" de l'eglise de Ja 
Vierge dite Felekiti au viiJage de Karyt.sa (1666) 2° de ce11e de 
J'Ascension aιι ιηCme viJ!ag·e et enγiΓon de 1a ιηC1ηe Cpoqιιe (1653) 

3" de Ja 8'' Paraskevi a Vraniana (1648) 4" du TaxiarcJ1e Mic1Jel 
a l\.ιfyressi (1591) ct 5° d'nne icδne de ]a Donηition au νillage C1Ίf)"'SSOU. 

m. a. Dans une aιιtι-e etude (pp. 30 Ι - 328.) 

le meme savant exaιηine Jes trouνai!Jes 1111SeS 3, jouι· par Jes 
foui11es executees paι· Μ. Xanthoudides a S' Tite de Goι·tyna (Cι-ete). 
co]]onades aux bas. c6tes et en etudiant les scιι1ptut"es il distingue 
Ι1 deιnontre l'existence des celle. ci en vieilles bγzantίnes (VI~ s.) et 
en moγennes byzantines (VIJe-xe s.).Il en conclut que l'ι§glise a Cte 
construite au vre s. et qu'elle anrait continue a seι-viι- aιι culte ιηeιηe 
apres ]'occupation arabe (824). 

Ρ. Carolides. L'epopee de Dig·enis Acritas d'apres le ιηanuscrit de 

Madrid on d'Escurial pp. 329-334. 

Ce mauuscrit publie par D. Hesse1ing a Athenes en 1919 est 
beaucoup moins imρortant que celιιi de Cryptoferre. ;(.:"·JeannΊoins l'au
teur y rencontre quelques rares mots interessants dont il donne 
l'exp1ication. 

I 
I 

I 

1 
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Th6mίstocle Bo!ίdes. υne inscription post- byzantine ρp. 335-336. 

. Inscription de 1607 rappelant les r~paratio~s et la dec?rat:on 

d'une t'te e' o-lise dans le noιne de Conntl1e faιtes aux fraιs d un r)e 1 b ~ . . d 
donnateur, qui l)ar nωdestie ne se no~e ι)aS. ((Aux tι-aιs de c_e1uι 

1
0nt 

je n'έ:crit pas le nωη, car Dieu q~i fo~ιll_e les cceιιrs, le connaι:-~» L a~; 
teuι· rappelle plusieures antres 1 nscπpt10ns analog·nes publιees deJa 

par d'autres savants. 

Coιnpte rendu 
C ο πι ιη u η i c a t i ο η s s c i e η t i f i q ιι e s 

Bi1)1iog-raplΊie 

·Renseig·ιιenΊents 

Α c t e s 
Tab]es. 

337 
359 
365 
.178 

382 
386 
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